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Grupo de Trabalho: “GT PRÓ-GESTÃO”

ATA DE REUNIÃO Nº 02/2020

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de 2020, às 15:00h, sito à Av. Eloy M. Chaves,
956, Sala 503, centro, em Três Lagoas/MS, o Diretor Presidente do TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA, Sr. Dirceu Garcia de Oliveira Junior, declarou instaurada a presente reunião
ordinária, convocando para dela participarem o Diretor Administrativo-financeiro Clécius
Abrahão Ataide, a Assessora Jurídica Dra. Sabrina Pereira Vicente Carvalho, a Assessora
Contábil Srta. Vanessa Amorim Antunes, a representante do Comitê de Investimentos Srta.
Rafaela Nicole do Prado, a representante do Conselho Fiscal Sra. Luzimara dos Santos Zanini
e o representante do Conselho de Administração Sr. Fernando Nascimento. A pauta da
reunião consistiu na apresentação do Plano de Trabalho e na distribuição de
responsabilidades dentre os membros do grupo para persecução das ações cuja aderência é
necessária para certificação da Unidade Gestora no âmbito do programa PRÓ-GESTÃO. O
Diretor Presidente iniciou reunião submetendo à analise do grupo cada uma das ações
exigidas nas três dimensões do programa para obtenção da certificação em Nível I,
concluindo-se que o RPPS já atende cerca de 50% delas, quais sejam: Capacitação e
Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco; Gestão e Controle da Base de
Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas; Política de
Investimentos; Comitê de Investimentos; Definição de Limites de Alçadas; Segregação das
Atividades; Ouvidoria; Diretoria Executiva; Conselho Fiscal; Conselho Deliberativo; Mandato,
Representação e Recondução e Gestão de Pessoas. A ação Transparência foi analisada
segundo cada um dos subitens exigidos e, embora considerada no todo como não-aderente,
verificou-se que parte deles já são cumpridos pela Unidade Gestora. A responsabilidade por
implementar as ações pendentes de aderência ao programa foram então subdivididas
dentre os membros, isolada ou conjuntamente, e especificadas no Plano de Trabalho, a ser
disponibilizado no site da TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA na internet. Ato contínuo, o Diretor
Presidente apresentou a relação dos 248 de entes federativos que aderiram ao programa
“Pró-Gestão”, identificando dentre eles os 64 RPPS que obtiveram êxito na certificação; no
Estado de Mato Grosso do Sul, apenas o Município de Naviraí detém a certificação de Nível I;
no âmbito nacional, apenas o Município de Jundiaí/SP detém a certificação em Nível IV. O
Diretor enfatizou que o trabalho desenvolvido pelas entidades já certificadas pode servir de
parâmetro para realização das tarefas. Antes de encerrar a reunião, o Diretor Presidente
conferiu aos membros do GT amplo acesso aos recursos materiais e humanos da estrutura
administrativa da autarquia para viabilizar a consecução das ações pendentes de aderência
no prazo estabelecido no cronograma (sete semanas, a contar de 01/09/2020). Assim, às
16:47h, dei por encerrada a presente reunião ordinária, da qual eu, Dirceu Garcia de Oliveira
Junior, Diretor Presidente da TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, lavrei a presente ata, que vai
assinada pelos demais membros presentes.
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