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Às quatorze horas e trinta minutos do dia quinze do mês de maio do ano de dois mil e 2 

quinze no Hotel Othon, localizado no Rio de Janeiro, teve início reunião do Grupo de 3 

Trabalho CONAPREV x COFEPRES, que tem por finalidade precípua promover o 4 

desenvolvimento de políticas previdenciárias, objetivando a sustentabilidade dos regimes 5 

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

do GT (ABIPEM); Maurício Roberto de Souza (PE), Tatiana de Lima Nóbrega (PE), Fabian 7 

Jayat (COFEPRES) e Hélio Carneiro (MPS). O Sr. Edevaldo Fernandes da Silva – 8 

Coordenador do GT (IPREV/DF) conduziu os trabalhos. A senhora Tatiana de Lima Nóbrega 9 

(FUNAPE) informou que tinha a noticia de que o conselheiro Ari Lovera (IPERGS) não 10 

participaria mais do grupo, e que a senhora Rosana Cólen que não ia sair do grupo, apesar 11 

dela não ter se manifestado no CONAPREV anterior. O senhor Edevaldo ressaltou que o 12 

conselheiro Marcelo Lourenço (AL) tinha ficado de fazer indicação. Pode-se deixar como 13 

encaminhamento que assim que terminar a reunião um dos desdobramentos será contatar 14 

todos os conselheiros que estão compondo o GT, pra verificar de fato a eficácia de que vão 15 

ou não continuar, reiterando apenas que o conselheiro Ari Lovera não poderá continuar no 16 

Grupo, tendo em vista que o mesmo está coordenando o Grupo de Trabalho Políticas 17 

Previdenciárias de Segurança e Saúde no Serviço Público. A senhora Tatiana de Lima 18 

Nóbrega (FUNAPE) fez uma rápida recapitulação destacando que a última reunião que o 19 

grupo fez foi em 2014 em Foz do Iguaçu/PR. De lá para cá o grupo não se reuniu, teve um 20 

CONAPREV em Alagoas que os Argentinos participaram. O senhor Helio Carneiro 21 

Fernandes (MPS), informou que fez contato com o conselheiro Roberto Moisés (DF) e que o 22 

mesmo confirmou participação no grupo. Comprometeu-se em entrar em contato com 23 

conselheiro Ari Lovera (IPERGS) para intervir junto ao Diretor-Presidente do IPERGS, a 24 

participação do senhor Alex Trindade para compor o GT, bem como também entrará em 25 

contato com a senhora Majoly Hardy (IPMC) para convidá-la a participar do grupo. Tatiana 26 

Nóbrega destacou a necessidade de informar os argentinos, uma vez que há uma certa 27 

expectativa do encontro conjunto, tendo em vista que foi firmado documento. O COFEPRES 28 

têm mais condições porque eles têm autonomia, assim a gente está amarrado, precisamos 29 

apresentar as dificuldades para eles e expor a situação, e perguntar se seria possível eles 30 

virem ao Brasil, participarem da reunião em Brasília. O Sr. Edevaldo citou que pensando na 31 

linha da economicidade e da praticidade, o ideal era ter situações que fossem 32 

complementares, talvez levar alguns assuntos que estão em discussão no momento, os 33 

temas de mudanças nas pensões e os impactos que terá, alterações como, por exemplo, do 34 

fator previdenciário, mas talvez só estiver juntos neste, porque a figura que está por traz do 35 

convênio é um baita de um item a emissão que está colocada lá na carta a partir dela o 36 

desdobramento, a busca de apoiar, ampliar e até mesmo de trocar conhecimentos está 37 



dada, e daí se pensar um pouco ou até fazer uma maneira que isso seja justificada, a troca 38 

vai ser tão rica, tão ampla, tão fundamental que a partir delas se daria. O Sr. Maurício 39 

Roberto de Souza Benedito (FUNAPE) sugeriu que a reunião com os dois conselhos 40 

poderia ocorrer a cada 2 anos. O Coordenador do Grupo exemplificou que os convênios que 41 

a OISS possui que apoia ou orienta, uma agenda que se trabalha num período de dois anos 42 

e assim produz, cria e apresenta, qualifica resultados, trazendo diretrizes. E tem um que 43 

talvez possa ser uma formula de a gente observar, do inglês é rede institucional de 44 

educação financeira ela cria um network de fato, ela cria uma interação e ela apresenta 45 

projetos que são levados para aplicabilidade no mundo inteiro. Seria uma agenda bastante 46 

propositiva. A conselheira Tatiana Nóbrega fez algumas ponderações referentes ao modelo 47 

proposto pelo Coordenador. O Coordenador Edevaldo Fernandes informou que diante da 48 

crise que estamos vivendo e a condição financeira nos Estados e afetação está chegando a 49 

restrição plena de recursos todos com em alguns casos como impossibilidade de governo, 50 

exemplo no Paraná próximo a vocês que o estado demonstra uma incapacidade e uma 51 

necessidade de recursos, e vários outros na mesma linha. O conselheiro Fabian Jayat 52 

(COFEPRES) questionou se a crise seria somente nos Estados que tiveram seus 53 

governantes substituídos. Em resposta o coordenador Edevaldo informou que não, 54 

exemplificando mais uma vez o Estado do Paraná, que infelizmente estão impossibilitados 55 

de realizarem o CONAPREV em 2015, e da mesma maneira com os demais entes uma 56 

dificuldade para saírem do país. Complementou informando que esse será um item para o 57 

grupo parar e dar uma reordenada, que agenda construir e dentro dessa agenda como 58 

possibilitar manter o intercambio, mas talvez com um número menor com um grau de 59 

participação menos ampliado como era. O Sr. Fabian Jayat (COFEPRES) informou que o 60 

COFEPRES terá eleições primárias, e que as eleições na Argentina é igual aos Estados 61 

Unidos, primeiramente se tem, uma primária, previa e depois do Presidente. Então estamos 62 

vendo a possibilidade de fazer doze, treze e quatorze de agosto em Nova Iguaçu, depois 63 

das previas porque depois tem sessenta dias, aonde fazemos rápido um encontro e cada 64 

um volte a trabalhar em suas províncias. Por enquanto podemos buscar a forma de fazer 65 

todos em Iguaçu, é uma possibilidade. O Sr. Edevaldo informou que foi deliberado pelo 66 

CONAPREV que a próxima reunião será realizada em Brasília no mês de agosto. O Sr. 67 

Edevaldo Fernandes propôs que um grupo, talvez, que represente o CONAPREV participe 68 

da reunião do COFEPRES em Iguaçu e um grupo do COFEPRES participaria da reunião do 69 

CONAPREV, criar intercambio e temas ou ações relevantes para que cada grupo possa 70 

fazer um intercâmbio. O Sr. Fabian Jayat (COFEPRES) falou que é um desafio que teremos 71 

pela frente, pois acho que setenta por cento dos integrantes do COFEPRES irão mudar até 72 

o próximo ano, até mesmo nós. A maioria das províncias irão mudar, das treze províncias 73 

acho que dez ou onze irão mudar e por sua vez irão mudar também os membros do 74 



COFEPRES. Por isso queremos até dezembro deixar bem fortalecido para que os que 75 

venham, tenham uma continuação. Nós temos uma reunião em agosto, em Iguaçu, e outra 76 

reunião no final do ano, durante o mês de novembro em Formosa, que é perto de Iguaçu. 77 

Em Formosa, nunca foi realizada reunião do COFEPRES e é uma das províncias que 78 

certamente irá continuar. Então, o Presidente de Formosa pediu para fazermos o último 79 

encontro em novembro prévio, depois das eleições nacionais, mas antes da mudança do 80 

Governo, em dezembro. Para nós é bastante importante, como temos falado com Daniel, de 81 

deixarmos bem consolidadas a relação com vocês. Seria muito importante que em agosto 82 

tivesse uma equipe de vocês para determinar e consolidar o espaço. Sobre a crise, estamos 83 

sentindo a crise de vocês, pois tudo que se passa no Brasil repercute para nós, e estamos 84 

muito atentos a cada movimento da economia do Brasil e muito atento aos movimentos 85 

políticos. Todo tempo está à direita falando o que passou e aconteceu no Brasil e colocamos 86 

um exemplo que, não se pode governar um país fragmentado. O discurso nosso é que se 87 

pode ganhar de novo e corrigir, o Brasil para nós é um modelo político, politicamente 88 

falamos que nossa presidenta pode tomar um modelo Lula. Cada movimento financeiro que 89 

faz o Brasil impacta diretamente na Argentina, e por isso estamos sempre atentos. O 90 

COFEPRES nesses dois anos cresceu muito, como estrutura, organização e como 91 

administração financeira, vocês sabem que diferente de vocês nós temos entidades. E 92 

nestes últimos anos cresceu muito, estamos com muitos recursos financeiros, agora eu vou 93 

mandar para vocês um livro novo a qual mandamos fazer três mil exemplares. Finalizou 94 

informando que atualmente estão com muitos fundos para investir em ações de previdência 95 

com o COFEPRES, isso é a política de trabalho com vocês. O Sr. Edevaldo Fernandes 96 

destacou que isso talvez seja uma daquelas chamadas que até boas para a fala, é de fato 97 

dar importância da integração de dois fóruns. Em nenhum momento é explicito isso, não há 98 

nenhum sentido de relativizar ou minimizar, ao contrário, mas como de fato a situação tem 99 

nos oportunizado a cobrança dos nossos governadores seria muito importante fazer essa 100 

agenda de fortalecimento e de consolidação para que pudéssemos dar continuidade ao 101 

COFEPRES x CONAPREV, da integração e de um fórum comum da discussão, e 102 

principalmente pensar em como seria criar hora os elementos ou até nos desdobramentos 103 

que isso se enraíze. Com relação à apresentação do livro Barão, o Sr. Fabian Jayat, 104 

informou que é moderno onde temos umas normas do ano noventa e quatro e que vamos 105 

alterar. Também se aprovou fazer um encontro em Buenos Aires e convidar o Secretário, o 106 

Presidente das Caixas do Uruguai, que eles também mudaram o Barão pouco tempo atrás, 107 

e convidar alguém do grupo para que exponha como é a compensação, se tem Barão ou 108 

não tem, acho que vocês têm diferença com a gente, para mostrar no contexto do Mercosul 109 

o impacto que tem esse novo documento para os outros, que é muito importante, que agora 110 

as províncias vem aderindo. Manifestaram-se em conhecer esse trabalhos os senhores 111 



Hélio Carneiro e Tatiana Nóbrega. Dando continuidade o Sr. Fabian Jayat informou que o 112 

convite deverá ser enviado em seguramente em julho. O Sr. Edevaldo Fernandes  explanou 113 

sobre o grupo de trabalho que está discutindo exatamente saúde do trabalhador, abordando 114 

essa figura de saúde e acompanhamento da vida laboral do nosso trabalhador na questão 115 

da incapacidade laboral e inclusive uma lei complementar que mudou os padrões aos quais 116 

nós damos aposentadorias e pensões aos nossos portadores de necessidades especiais. 117 

Essa seria uma daquelas agendas que falamos ser importante casarmos temas ou 118 

assuntos. Abriu-se para discussão. O Sr. Fabyan Jayat sugeriu que na reunião de agosto 119 

fossem apresentadas o tema das pensões, ou seja, MP 664. Outro tema sugerido pelo Sr. 120 

Helio Carneiro Fernandes (MPS) e que foi publicada hoje portaria é com relação à 121 

certificação de qualidade das caixas de pensão dos regimes próprios de previdência, pois 122 

criamos um modelo de governança com pilares de controle interno, governança corporativa 123 

e educação previdenciária, sendo uma coisa especifica para a previdência, focados para o 124 

órgão de previdência, inclusive haverá audiências públicas agora no Brasil, para que 125 

empresas se candidatem para ter ação do certificado para o monitoramento disso. O Sr. 126 

Fabian Jayat (COFEPRES) informou que na Argentina estão aplicando para alguns setores 127 

a norma ISO mas que não é bem-vinda, por exemplo com atenção ao público e que também 128 

seria um outro bom tema a ser apresentado na reunião de agosto. Como encaminhamento 129 

fica deliberado que o CONAPREV participará em Iguaçu no dia 14 de agosto, palestrando 130 

sobre a questão da nova concepção da construção da pensão e a questão do código civil 131 

com a legislação previdenciária, e a questão da certificação, e o COFEPRES na semana 132 

seguinte viriam a Brasília para apresentarem a questão do Barão, e também a discussão do 133 

civil com o previdenciário e em julho, em Buenos Aires, que seria uma mesa internacional, 134 

com Uruguai, Brasil, Argentina e talvez Paraguai, como tema principal apresentação do 135 

COFEPRES do Barão. O Sr. Helio Carneiro Fernandes (MPS) comprometeu-se em 136 

conversar com o Secretário Benedito Brunca, com objetivo de que um representante do 137 

DPSSO participasse e após esse representante poderia levar para o grupo de saúde e 138 

segurança do servidor. Passando para outro ponto o Sr. Edevaldo Fernandes (Coordenador 139 

do Grupo) falou sobre o programa de estudos. Apresentou os temas que seriam debatidos, 140 

sendo: a) Entidades de Previdência: Gestão e Governança; b) Gestão de Benefícios 141 

Previdenciários; c) Planificação do Objeto Social – atividades fins; d) Custeio e 142 

Financiamento dos Regimes e de seus Planos; e) Marco Regulatório e de Supervisão. Falou 143 

que foi passado para o ministério no início do ano para ser discutido, e a partir daí um 144 

desenho mais ou menos lógico contendo cinco grandes temas, sendo que esses cinco 145 

grandes temas teriam abordagens e um desdobramento de cada um deles e o que 146 

precisaria combinar é o que são temas relevantes, fazem ou não sentidos, cada um deles 147 

tentando trazer o que, como e como poderia ser tratado e depois a integração desses temas 148 



com entidades que aqui no Brasil são aquelas que gestionam ou tem uma atuação na 149 

supervisão na definição destes setores. Esse processo foi pensado para ser realizado em 150 

uma semana, ou seja, em cinco dias, porque além dessa dinâmica de cinco dias pensamos 151 

em fazer um processo de imersão, em local único, com um único deslocamento e 152 

principalmente com visitas alguns lugares, as caixas, aos supervisores, as entidades que 153 

regulam, de maneira que todos ficassem integrados até com uma condição de convivência, 154 

relações e discussões que percorressem o dia e também, por exemplo, aqui a gente ia 155 

pensar num coquetel coffe break com entidades que são representativas, para troca e 156 

principalmente alguma visão mais ajustada. O que agora é necessário checar se são 157 

aquelas cinco frentes de estudo, e para todas elas integrar formadores brasileiros e 158 

argentinos até porque vai ser misto, e nessa integração de conhecimento até que universo, 159 

hora academia, hora setores será possível congregar, porque aí vem a segunda definição 160 

de fato se terá ou não custo ou como custear isso. O Sr. Fabian Jayat (COFEPRES) colocou 161 

que foi mudada a forma de produto do COFEPRES na mesa de condução política do 162 

COFEPRES, pois há uma reunião sempre na última sexta de cada mês, pois se trata de 163 

uma reunião com mesa pequena aonde se define esse tipo de situação, e que inclusive há 164 

várias universidades interessadas em agregar a capacitação previdenciária, porque quando 165 

foi pensada nessa capacitação, sempre foi como um elemento complementar, paralelo a 166 

essas atividades que se teria, poder ter permanentemente um sistema de capacitação 167 

funcionando, deixar funcionando um mecanismo de capacitação, que seria um complemento 168 

a ação política ou de integração de fato dos dois países. Seria um desafio. Abriu-se 169 

discussão para definir se seriam esses os temas. O Sr. Edevaldo Fernandes ressaltou que 170 

havia um compromisso de trabalhar em duas grandes temáticas, que uma era a gestão 171 

pelos temas que foram desenhados, e que seria um curso, ou seja, um treinamento 172 

específico sobre gestão vai dar um over view de uma entidade de previdência em todos os 173 

seus grandes temas. A segunda e que era objeto também que irá ocorrer na Argentina, por 174 

isso que aqui será um especifico de cinco dias, e esse segundo na Argentina será para 175 

tratar da questão especifica de gestão de benefícios, ai entra a concessão, esse primeiro é 176 

uma visão de over view de gestão das entidades. Reitero que nada está fechado e que está 177 

sendo submetido para avaliação do grupo. Também informou que foi feito contato com 178 

algumas entidades que podem ser parceiras, sendo: ATRICOM, BACEN, CVM. Como 179 

encaminhamento ficou definido que tanto o CONAPREV quanto o COFEPRES tomarão o 180 

mês de agosto como referência para definir a capacitação. O Sr. Edevaldo Fernandes 181 

informou que já existe o site que foi construído para o CONAPREV, e que dentro dele já há 182 

abas dos grupos de trabalho específico do CONAPREV e COFEPRES, e nele a ideia é ter 183 

um conjunto de itens que qualifiquem, ou seja, constem todas as entidades da Argentina. A 184 

ideia é em talvez quinze dias mandar um link, um acesso para rede intranet, onde 185 



COFEPRES entrará especificamente no grupo de trabalho, para atualizarem foto, currículo, 186 

informações sobre a entidade na qual vocês estão e pensar mais na frente em integrar e 187 

começar a ter acesso e ter uma busca mais integrada. O Sr. Helio Fernandes (MPS) 188 

informou que entraria em contato com a Silvana para que a mesma envie o material da 189 

capacitação para todos os membros do Grupo e inclusive o mesmo entrará em contato com 190 

os conselheiros dos Estados de São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Sul e Município de 191 

Curitiba para confirmarem suas participações no grupo. O Sr. Edevaldo Fernandes sugeriu 192 

um prazo de vinte dias, para todos lerem, tirarem dúvidas, antes de se pronunciarem quanto 193 

o material. Após, será agendada videoconferência com os membros do grupo para definição 194 

do programa do curso da capacitação. A Sra. Tatiana de Lima Nóbrega (FUNAPE) 195 

questionou como ficaria a condição da comitiva que irá para a Argentina? O Sr. Fabian Jayat 196 

respondeu o questionamento. O Coordenador do Grupo informou que em conjunto com a 197 

Secretária-Executiva do CONAPREV estaria elaborando a ata e até o final da semana 198 

encaminharia aos membros do grupo. E a partir dessa ata será feito pedido para que a 199 

Secretaria-Executiva elabore convite formal ao COFEPRES e também já comunique 200 

formalmente a COFEPRES no sentido de estar disponível dentro daquilo que foi acordado. 201 

O Sr. Helio Carneiro Fernandes (MPS), solicitou ao representante do COFEPRES que 202 

encaminhe o convite a Secretaria-Executiva do CONAPREV, para que o Presidente do 203 

CONAPREV decida e envie o convite a todos, para saber quem tem interesse de ir e 204 

disponibilidade. Os senhores Hélio Carneiro, Tatiana Nóbrega manifestaram não ter 205 

problema de deslocamento. A Sra. Tatiana Nóbrega (FUNAPE) solicitou rever o plano de 206 

trabalho. O Sr. Edevaldo Fernandes ressaltou que pode ser objeto da próxima reunião já 207 

discutindo esse material, porque terá desdobramento porque é um plano de trabalho 208 

estabelecendo uma serie de dados e aí será encaminhado para a Silvana o cronograma e 209 

qual que é agenda da reunião, para que ela operacionalize os convites. A reunião encerrou 210 

às 17h10. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2015. 211 


