
 

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV 

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2021 

 

I. Audiência Pública Virtual 

A Diretoria-Executiva da São Paulo Previdência - SPPREV, regulamentada 

pela Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007: 

Considerando que o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, 

reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do 

COVID-19 que atinge o estado de São Paulo; 

Considerando a situação de excepcionalidade decorrente da COVID-19, a qual 

impõe a adoção de medidas de incentivo ao isolamento social de modo a evitar 

a aglomeração de pessoas; 

Considerando o artigo 29 da Lei Estadual nº 10.177/1998, a respeito da 

importância das oitivas à sociedade civil mediante audiências públicas; 

E considerando o princípio da continuidade do serviço público e a existência de 

meios digitais que possibilitam a reunião de pessoas sem contato físico em 

ambiente virtual, bem como a adequada manifestação virtual dos interessados, 

atendendo aos princípios de publicidade e participação. 

Convida: 

Para a Audiência Pública, a realizar-se na quarta-feira, 25 de agosto de 2021, 

das 10 às 12 horas, em ambiente virtual, conforme as instruções deste 

Regulamento. 

 

II. Objetivo 

A Audiência Pública de que trata este Regulamento tem por objetivo colher 

contribuições e manifestações a respeito do relatório de Governança, dos 

resultados do Comitê de Investimento e do Relatório Atuarial da SPPREV. Os 

documentos relacionados a tais assuntos estão disponíveis para consulta em 

www.spprev.sp.gov.br/audienciapublica.  

 

III. Data e Horário 

http://www.spprev.sp.gov.br/audienciapublica


Data: 25/08/2021 

Horário: das 10 às 12 horas 

 

IV. Local (Plataforma) 

A Audiência Pública será transmitida por meio do canal da Escola de Governo 

do Estado de São Paulo (Egesp) no YouTube. 

 

V. Formas de participação 

a) A Audiência Pública é aberta à participação de pessoas físicas ou 

jurídicas interessadas nos assuntos abordados. 

b) O interessado poderá participar de duas formas: 

 

Tipo de participação Ambiente virtual Inscrição obrigatória 

Participante que 

deseja contribuir com 

pergunta(s)* 

Canal da Egesp no 

YouTube 

Sim 

Ouvinte** Canal da Egesp no 

YouTube 

Sim 

*As manifestações e perguntas poderão ser encaminhadas pelo formulário de 

inscrição ou, eventualmente, para o e-mail comunicacao.spprev@sp.gov.br, 

desde que por pessoa previamente inscrita na Audiência Pública. 

**Participante que acompanhará o evento e não tem interesse em realizar 

perguntas ou enviar manifestações.  

 

VI. Inscrição 

a) As inscrições para os dois tipos de participações se encerrarão às 18 

horas do dia 23 de agosto de 2021. 

Tipo de participação Ambiente virtual Inscrição obrigatória 

Participante que 

deseja contribuir com 

pergunta(s)* 

Canal da Egesp no 

YouTube 

Preencher formulário 
https://url.gratis/g6DpZe 

Ouvinte** Canal da Egesp no 

YouTube 

Preencher formulário 
https://url.gratis/g6DpZe 

 

VII. Instruções para participação em ambiente virtual 

mailto:comunicacao.spprev@sp.gov.br


a) O link para ingresso ao ambiente virtual será fornecido aos inscritos – 

participante que deseja contribuir com pergunta(s) ou ouvinte – nos e-

mails informados no formulário de inscrição. 

b) As perguntas deverão ser enviadas previamente ao evento, até as 18 

horas do dia 23 de agosto de 2021, por meio do formulário de inscrição 

ou, eventualmente, do e-mail comunicacao.spprev@sp.gov.br, desde 

que enviada por pessoa previamente inscrita.  

c) Os participantes também poderão enviar questionamentos durante a 

Audiência Pública por meio do chat do evento, porém tais manifestações 

podem ser respondidas posteriormente, a depender do tempo. 

 

VIII. Procedimentos 

a) O presidente da Audiência Pública será o Diretor-Presidente da 

SPPREV, José Roberto de Moraes, ou quem por ele for designado. 

b) Roteiro: abertura, apresentações, respostas aos questionamentos e 

encerramento. 

A Audiência Pública se dará da seguinte forma: 

- Abertura da Audiência Pública: até 10 minutos; 

- Apresentações da SPPREV sobre os objetos da Audiência Pública: até 50 

minutos; 

- Respostas aos questionamentos: até 50 minutos; 

- Encerramento: até 10 minutos. 

- Orientações gerais: ao enviar um questionamento, o participante autoriza a 

menção ao seu nome.  

- A depender do número de questionamentos enviados, não será possível 

responder a todos durante a Audiência Pública. Porém, nesse caso, a resposta 

será enviada posteriormente e divulgada no portal da autarquia.  

Mais informações em www.spprev.sp.gov.br/audienciapublica.  
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