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Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze do mês de agosto do ano de 1 

dois mil e quatorze, no Hotel Rafain, localizado em Foz do Iguaçu/PR, teve 2 

início à sétima reunião do Grupo de Trabalho CONAPREV x COFEPRES, que 3 

tem por finalidade precípua promover o desenvolvimento de políticas 4 

previdenciárias, objetivando a sustentabilidade dos regimes próprios de 5 

previdência. Fizeram-se presentes: Edevaldo Fernandes da Silva – 6 

Coordenador do GT (IPREV/DF); Rosana Cólen Moreno (AL), Maurício Roberto 7 

de Souza (PE), Tatiana de Lima Nóbrega (PE), Daniel Antônio Elias 8 

(COFEPRES), Fabian Jayat (COFEPRES) e Silvana Rodrigues (MPS). O Sr. 9 

Edevaldo Fernandes da Silva – Coordenador do GT (IPREV/DF), conduziu os 10 

trabalhos e o grupo debateu sobre a minuta do Regimento da Comissão 11 

CONAPREV x COFEPRES que deverá ser aprovada durante 3ª Reunião 12 

Conjunta entre CONAPREV e COFEPRES. O GT decidiu trabalhar cada 13 

parágrafo. Neste sentido discutiu-se os seguintes temas do regimento: I - Da 14 

Caracterização e dos Objetivos; II - Da Estrutura Organizacional; III – 15 

Composição GT. Ficou acordado pelos presentes a seguinte redação no Art. 16 

2º, sendo: Na consecução de seus objetivos, a Comissão buscará soluções 17 

comuns para os desafios que se apresentam aos regimes previdenciários de 18 

servidores públicos dos países-membros. No Art. 3º o GT alterou a redação 19 

com o que segue: A Comissão tem por objetivo prover efetividade às ações 20 

estabelecidas no plano de trabalho, dar ampla comunicação dos resultados e 21 

possibilitar a avaliação das atividades desenvolvidas aos Conselhos 22 

signatários. Outro ponto discutido pelo GT foi à inclusão do Anexo contendo a 23 

composição do GT, tendo titular e suplente. Assim o GT ficou constituído da 24 

seguinte maneira: Edevaldo Fernandes da Silva – Coordenador do GT 25 

(IPREV/DF); Rosana Cólen Moreno (AL), Maurício Roberto de Souza (PE), 26 

Tatiana de Lima Nóbrega (PE), José Roberto Moraes (SP), Valter Morigi (RS), 27 

Jefferson Renato Rosolem Zaneti (PR); Majoly Aline dos Anjos Hardy 28 

(Município de Curitiba); Silvana Rodrigues (MPS); Daniel Antônio Elias 29 

(COFEPRES), Fabian Jayat (COFEPRES); Sandra Liliana (COFEPRES) e 30 

Mauricio (COFEPRES). Também foi discutido Plano de Trabalho que será 31 

executado no âmbito do protocolo de Intenções que será assinado pelos 32 

Presidentes de ambos os Conselhos, no dia 15 de agosto de 2014. Foram 33 
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destacadas 4 ações para a execução do Plano de Trabalho, dentre as quais: I 34 

– Integração com outros países da América Latina; II – Treinamento técnico 35 

dos profissionais e gestores; III – Convênios parcerias e IV - Portal CAL RPPS" 36 

– Site que deverá congregar e estabelecer o processo de publicitação das 37 

ações comuns aos Conselhos – Deve ser estabelecido como uma oportunidade 38 

de socializar as ações dos Conselhos e dos RPPS-IPS- Cajas, possibilitando o 39 

intercâmbio e parceria nas ações. Cada ação foi detalhada com os devidos 40 

prazos estabelecidos pelo GT. O GT também decidiu incluir o tema “Outras 41 

Ações”, com mais duas ações, sem estabelecer prazo: "Livro RPPS na América 42 

Latina” - Etapas a serem desenvolvidas: a) Levantamentos e definições do 43 

escopo do livro. Definição de bases e normas a serem utilizadas e 44 

padronização de gráficos e tabelas; b) Definição de países e dos responsáveis 45 

pela elaboração de conteúdos; c) Fechamento do tema, da base de dados e 46 

integração dos autores; d) Elaboração e primeira versão do livro e ainda 47 

"Programa da Agenda Bilateral – CONAPREV-COFEPRES” - Etapas a serem 48 

desenvolvidas: 1) Levantamentos e definições do escopo das reuniões; 2) 49 

Relatório e avaliação das ações executadas pela Comissão; 3) Pontos 50 

temáticos a serem tratados. Nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi 51 

encerrada por volta das dezoito horas, tendo como encaminhamento o envio da 52 

versão final do Regimento e do Plano de Trabalho pela Sra. Silvana Rodrigues 53 

(MPS), via e-mail, para que todos os membros do Grupo de Trabalho, 54 

aprovassem os referidos documentos. Foz do Iguaçu/PR, 12 de agosto de 55 

2014. 56 


