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RPPS 

 

 

Data e Horário: 08/02/2022 

Local: Brasília-DF- sala 902 de reuniões do Ministério do Trabalho e Previdência 
  

Pauta: Deliberação acerca da documentação apresentada pela APIMEC em 01/12/2021, 

para atuação como Entidade Certificadora Profissional (Gestor de Recursos e Membros 

do Comitê de Investimentos) 

-Deliberação da documentação apresentada pela Fundação Vanzolini em 28/01/2022, 

para atuação como Entidade Certificadora Profissional (Dirigentes, Conselheiros 

Deliberativo e Fiscal, Gestor de Recursos e Membros do Comitê de Investimentos) 

-análise da minuta para atualização do Regimento Interno da Comissão em função das 

novas atribuições 

A pauta será cumprida os dias 08 e 09/02/2022, no período de 08h30 às 18h 

 

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

e lista de presença anexada, os membros presentes deram início aos trabalhos do dia, 

definindo como seria tratada a logística de cumprimento da pauta, considerando que se 

trata de reunião que será realizada de forma híbrida; os representantes das entidades 

candidatas à certificação profissional farão sua participação remotamente, pelo microsoft 

teams. Ficou então definido que no dia 08/02 a Comissão irá fazer a análise da 

documentação apresentada pelas duas entidades e no dia 09 pela manhã irá se reunir com 

os representantes da APIMEC e no período da tarde, com os representantes da Fundação 

Vanzolini para que sejam esclarecidas as dúvidas levantadas em relação a documentação 

apresentada. Foram registrados os pontos em que as entidades certificadoras precisam 



fazer ajustes na documentação e os pontos em que são necessárias justificativas para 

esclarecimentos e para dar maior transparência no processo. Finalizados os registros, deu-

se início a análise da revisão do Regimento Interno da Comissão que precisa ser 

atualizado para inserir as novas atribuições recebidas pela Lei 9717/1998. Foram feitas 

as seguintes alterações: Foi revisado o texto do art 1° ao 15 do Regimento Interno com 

definição da sigla CCERTIFICA RPPS como nome da Comissão, ampliação das 

atribuições do Presidente tais como competência para convocar reuniões presenciais ou 

virtuais; delegar a outro membro a coordenação de um reunião em caso de ausência do 

Presidente. Foi incluída a previsão de rito e punições aos membros nos casos de 

impedimento, suspeição ou conflito de interesse. Ajuste na composição dos membros 

para refletir as mudanças de texto ocorridas na Portaria SPREV n° 03/2018 que trouxe a 

quantidade de 11 membros titulares e 7 suplentes; inserida a necessidade de se promover 

diligências junto às entidades certificadoras no intuito de acompanhar o processo de 

certificação profissional e institucional, assim como junto aos RPPS certificados a fim de 

verificar a manutenção do cumprimento das ações; criação de  termo de confidencialidade  

a ser assinado pelos membros da comissão sobre as informações que tiverem acesso em 

virtude de suas atribuições. A versão discutida será enviada a todos os membros para 

avaliação e possíveis sugestões devendo ser agendada reunião virtual para deliberação 

final e aprovação do novo Regimento Interno da Comissão. 

 

Considerações finais:   Finalizada a análise de todos os itens sugeridos, a reunião foi 

encerrada às 18h deixando agendado com as entidades certificadoras, a participação na 

manhã do dia 09/02 a  APIMEC e no período da tarde a Fundação Vanzolini, para 

esclarecimento das dúvidas levantadas pelos membros da Comissão presentes. 

 

 Encerramento: Não havendo mais pronunciamento, o presidente deu por encerrada a 

reunião, agradecendo a presença de todos. 

 

Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2022 

 

Márcia Lúcia Paes Caldas 

Secretária 

 



Participaram desta reunião: Miguel Antônio Fernandes Chaves, Hélio Carneiro 

Fernandes-SPREV, Márcia Lúcia Paes Caldas-SPREV, Luciano Marques Silva-

SPREV,Julio Romeu Maciel dos Santos, Claudia Fernanda Iten-ASSIMPASC, Renan da 

Silva  Aguiar-PREVIMPA-Porto Alegre-R S, Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira- 

IPERON-RO, Marcos Ferreira Silva TCE-RJ, conforme lista abaixo 

 

 

      

 

 

 


