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Data e Horário: 09/02/2022- Continuação da reunião iniciada no dia 08/02 

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

Pauta: Deliberação 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) 

-Deliberação acerca do Regimento Interno da Comissão em função das novas atribuições 

 

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, com a participação dos senhores Bruno 

Fernandes, Fabricio Ambrósio , Gustavo Martellota e Francisco Neto da APIMEC. O presidente da Comissão 

Miguel Chaves iniciou agradecendo a participação dos representantes e deu início pontuando os itens que 

precisam ser corrigidos ou enviados pois deixaram de constar nos autos. Foi pontuada a necessidade de 

proceder algumas alterações na documentação enviada, assim como necessidade de envio de documentos 

faltantes, como o requerimento assinado pelos representantes e documentação pessoal dos representantes da 

entidade ficando prejudicado o critério habilitação jurídica. Foi solicitado ainda que a entidade envie novas 

certidões dos diversos órgãos considerando que algumas se encontram vencidas, ficando pendente a análise 

no critério regularidade fiscal. No critério qualificação técnica, foram pontuadas algumas questões, as quais 

foi solicitado a entidade que faça ajustes na denominação dos certificados para que fique alinhado às definições 

aprovadas na versão 1.1 do manual, adequar o quadro de questões em consonância com o manual; foi 

solicitado esclarecimentos acerca da empresa contratada para realização das provas e também sobre o sistema 

de realização das provas. Há algumas divergências no cálculo realizado para definição dos preços que serão 

praticados. A Comissão solicitou ainda esclarecimentos acerca da política de segurança para realização das 

provas; e solicitou ajustes na nomenclatura dos certificados. Feitas todas as considerações, os representantes 

presentes foram cientificados que receberão notificação da Comissão com todos os pontos que devem ser 



esclarecidos ou ajustados, tendo a entidade o prazo de até trinta dias para fazer as devidas correções e submeter 

a nova análise da Comissão. Estando as partes de acordo, foi encerrada a reunião com a APIMEC e no tempo 

restante a Comissão deu continuidade a análise do Regimento Interno, considerando que a agenda com a 

Fundação Vanzolini ficou para o período da tarde. Dando continuidade após o almoço, deu-se início a reunião 

com os representantes da Fundação Vanzolini Fabricio Carvalho e Paulo Bertolini. Foram pontuadas correções 

e esclarecimentos acerca da qualificação técnica da entidade. Os critérios Regularidade Fiscal e Habilitação 

Jurídica foram atendidos. Foi solicitado aos representantes esclarecimentos acerca do sistema operacional de 

aplicação das provas; como se dará o processo de auditoria após a realização da prova; solicitado sejam 

justados documentos de como serão tratados os casos de recursos pelos candidatos; foi solicitado 

esclarecimentos acerca dos profissionais relacionados no documento técnico que trata do item examinador e 

elaborador, é necessário discriminar as atividades, apresentar documentos comprobatórios que demonstrem a 

inexistência de conflito de interesses. Foi solicitado ainda que a entidade faça ajustes no edital para que seja 

alinhado às orientações contidas no manual da Certificação, assim como adequar a nomenclatura dos 

certificados. Os representantes foram cientificados que receberão notificação com o detalhamento dos ajustes 

que deverão ser realizados e será dado o prazo de até trinta dias para que seja enviada nova documentação 

para reanálise da Comissão. Acordadas as partes, a reunião virtual com a Fundação Vanzolini foi encerrada. 

 

Considerações finais:   Transmitidas todas as orientações às entidades candidatadas a certificação profissional 

dos RPPS, a reunião foi encerrada às 18h, deixando o registro da necessidade de nova reunião para deliberação 

da documentação a ser enviada pelas entidades certificadoras com os ajustes solicitados em data e local a 

serem definidos oportunamente. Para deliberação final do regimento Interno, será agendada reunião remota 

após a análise e considerações dos membros. 

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

todos. 

 

Brasília-DF, 09 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 

 



 

      

 

 

 


