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Trabalhos, definição  dos prazo para conclusão dos trabalhos 

 

Memória da reunião: Verificada a presença dos membros relacionados ao final desta 

ata, o Presidente da Comissão do Pró-Gestão RPPS (Sr. Miguel Chaves) agradeceu a 

presença de todos os membros e deu início a reunião informando que foram indicados os 

dois membros que irão substituir os ex-integrantes da comissão  Karisia e Eduardo do 

TCE-MT. Os substitutos já indicados por meio de oficio do Secretário de Previdência 

enviado à ATRICON são Marcos Ferreira da Silva do TCE RJ e Gislene Rodrigues 

Menezes do TCE RO. Informou ainda que os manuais do Pró-Gestão e da Certificação 

Profissional estão com novo padrão visual, facilitando a leitura e mais condizentes com 

os objetivos de modernização do Pró-Gestão. Ambos já estão publicados no portal da 

previdência. Allex sugeriu que o Rafael que fez a modernização dos manuais, faça 

também revisão no portal visando a melhoria no padrão visual também do portal da 

Previdência. Em seguida o Miguel informou que todo o processo de adesão e certificação 

do Pró-Gestão será feito no CADPREVweb e que na próxima semana receberemos as 

orientações e procedimentos pela equipe CGEIP. O cadastro já se encontra em produção 

e aguarda apenas ajustes por parte da DATAPREV em razão de problemas ocorridos na 

aplicação. Esse novo cadastro será importante para que a Comissão possa fazer o 



acompanhamento das adesões pelos entes e das entidades certificadoras, que conforme 

forem fazendo as auditorias e certificando os entes, irão trazer todas as informações para 

o CADPREV, mantendo a Comissão atualizada de todos os procedimentos.  Serão criadas 

duas rotinas para as certificadoras, uma antes da auditoria, quando serão informadas todas 

as auditorias que estão programadas, tornando possível fazer todo o acompanhamento das 

auditorias, e fazer uma programação de acompanhamento da Comissão junto às auditorias 

realizadas pelas entidades certificadoras. A outra rotina será das certificações que serão 

também acompanhadas diretamente pelo sistema. Miguel comentou que é preciso apenas 

gerar a demanda para a CGEIP e DATAPREV para emissão de relatórios gerenciais, para 

que tenhamos todos os dados de adesão e certificação consolidados. Em breve serão 

incluídos também os cadastros relativos a certificação profissional dos dirigentes e 

conselheiros. Espera-se que até o ano que vem todas as funcionalidades estejam em 

produção. Miguel informou que há perspectiva de recebimento de propostas de 

credenciamento para certificação profissional, algumas certificadoras já mantiveram 

contato buscando orientações, porém, ainda não foram recebidas propostas por meio do 

e-mail do Pró-Gestão. Quanto aos grupos de trabalho, Miguel informou que o GT1 

apresentou a primeira proposta, que será passada a todos os membros para sugestões, e 

ficou acordado que até o dia 13/08 sejam enviadas as sugestões à proposta apresentada 

pelo GT1 que trata do passo a passo aos entes para adesão e certificação. Ficou definido 

que a Márcia enviará a minuta aos membros da comissão pelo grupo do whatsAPP e 

também pelo e-mail do Pró-Gestão, enviará para as três entidades certificadoras 

credenciadas apresentarem suas sugestões, também com prazo até o dia 13/08. Sobre o 

GT2 de revisão do Regimento Interno da Comissão , Miguel externou preocupação com 

a necessidade de revisão urgente por conta das alterações que já ocorreram estando 

portanto, o regimento bastante defasado, ficou definido prazo para apresentação da 

primeira proposta do grupo para  o dia 20/08/2021. Allex intercedeu sugerindo que haja 

um alinhamento de informações entre as comissões ligadas ao CONAPREV ( Pró-Gestão 

COPAJURE e Comissão de Atuária) a fim de manterem o mesmo padrão de regimento. 

Luciano irá manter contato com as outras comissões visando o alinhamento. GT3, 

Perguntas e respostas Manual de Certificação Profissional: Miguel lembrou que há o 

perguntas e respostas da portaria 9907 e que irá partir desse material. Ficou definido 

também a data de 20/08 para apresentação da primeira minuta. Frisou que a intenção é 

que possamos fazer também um arquivo de perguntas e respostas do Pró-Gestão 

oportunamente. GT4 revisão do manual do Pró-Gestão: A ideia é que o grupo comece a 



trabalhar a partir de setembro quando os outros grupos estarão concluídos. Há algumas 

alterações e inclusões a fazer, além de atualizar a  legislação. A demanda ficará para o 

fim do exercício considerando que as alterações somente entrarão em vigor a partir de 

2022. Roberto Moisés foi incluído no GT4. Miguel ressaltou que trata-se de uma trabalho 

extenso e que a ideia é que todos participem e que esse grupo pode ser subdividido por 

abranger muita legislação. Ao final haveria uma consolidação que seria compartilhada 

com todo o grupo para construção do modelo final. Grupo GT4.1- ALM: Miguel 

informou que o Alex Rabelo da Coordenação de Investimentos- CGACI-SPREV irá 

colaborar com o grupo e o Roberto Moisés –AL Previdência, também irá integrar esse 

grupo. É necessário se reformular as exigências da ALM que são necessárias, mas há 

poucas empresas que oferecem o serviço por alto custo, portanto é preciso estabelecer as 

reais necessidades e obrigações do ente em relação ao tema. A ideia é flexibilizar e exigir 

a ALM quando for estritamente necessário. Miguel frisou que é preciso responder a duas 

perguntas. O que é efetivamente o ALM e em que situações especificas ele é necessário. 

Objetiva evitar que o ente tenha o custo e não tenha aplicação no dia a dia. Miguel 

esclareceu que as ações deliberadas nesse grupo não precisam aguardar o próximo 

exercício, já podem ter aplicação imediata. Geraldo Vicente-SPREV manifestou interesse 

em colaborar com os trabalhos e fará parte do grupo da ALM, do grupo que irá construir 

o GT do perguntas e respostas da certificação profissional e da revisão do manual. 

 

 Considerações finais:  

Miguel finalizou informando sobre as férias de membros da comissão durante o mês de 

julho, ficando acordado que a próxima reunião da Comissão será agendada para o dia 

27/08 às 15h no modo virtual. 

 

 Encerramento: Não havendo mais pronunciamento, deu por encerrada a reunião, 

agradecendo a presença de todos. 

 

Em, 09 de julho de 2021. 

 

Márcia Lúcia Paes Caldas 

Secretária 

Participaram desta reunião: 



Miguel Antônio Fernandes Chaves-SPREV, Hélio Carneiro Fernandes-SPREV, Márcia 

Lúcia Paes Caldas-SPREV, Luciano Marques Silva-SPREV, Geraldo Vicente-SPREV, 

Daniela Corrêa Benayon-Manaus Previdência, Claudia Fernanda Iten-ASSIMPASC, 

Renan Aguiar-PREVIMPA-Porto Alegre-RS, Sara Maria Rufino de Sousa-TCE-PB, 

Roberto Moisés-AL Previdência, Alex Rabelo CGACI como convidado e Allex Albert 

Rodrigues Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência como convidado. Eduardo 

Albuquerque justificou a ausência por motivo de viagem. 

 


