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Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 9:30 horas, conforme
prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho
Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SPPREVCOM, por videoconferência. Participaram os senhores José Roberto de Moraes,
Presidente do Conselho, Ana Paula Garcia Romero, César Silva, José Francisco Dutra
da Silva, Manuelito Pereira Magalhães Júnior, Alfredo Sant’Anna Júnior, Elaine
Versignasi dos Santos, Fernando Zanelli e Luiz Antonio Tozi. Pela Diretoria Executiva,
Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Flávia Nazaré de Souza Barletta, Patrícia
Sales de Oliveira Costa, Karina Damião Hirano e Karina Marçon Spechoto Leite,
Diretoras e Roberto Pitaguari Germanos, assessor Jurídico. Na abertura da reunião o
Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Na sequência, submeteu a
aprovação a ata da 104ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Seguindo, o
Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor-Presidente para apresentação das
Informações relevantes da Diretoria Executiva, que iniciou comentando sobre sua
participação em reunião junto à Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, onde foi
apresentado o plano de contenção de despesas do Estado de São Paulo e a busca
pelo equilíbrio das contas para 2021 e 2022. Considerando que não haverá ingressos
de novos participantes nos Planos RG e RG UNIS, nem previsão de realização de
novos concursos públicos, a Fundação, na elaboração do seu orçamento para 2021,
deverá considerar apenas o ingresso de novos participantes oriundos de novos planos.
Em continuidade, disse que a Fundação também está reduzindo suas despesas com a
implantação de trabalho em Home Office e a consequente renegociação do contrato de
locação da sede, já que haverá redução da área a ser locada. Seguindo, propôs a
retomada do assunto pendente na última reunião sobre o projeto de home office e o
pagamento de ajuda de custos aos empregados. Sobre o assunto, o Presidente do
Conselho lembrou da decisão do colegiado na reunião de novembro, solicitando que a
Fundação realize uma consulta junto a outras Fundações e ABRAPP, colhendo
informações sobre o procedimento destas quanto a concessão de ajuda de custos aos
empregados em home office. O Diretor-Presidente informou que a Fundação ainda não
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conseguiu realizar a pesquisa, mas que dentro dos próximos dias estará enviando
essas informações ao colegiado. O Conselheiro Manuelito, em complemento, lembrou
de sua solicitação feita naquela reunião, para que a Fundação realizasse pesquisa
sobre o assunto junto a outros órgãos estaduais. Considerando a exiguidade de tempo
para coleta e repasse das informações a serem colhidas junto a ABRAPP e órgãos
estaduais, o Diretor Presidente propôs que o Conselho se manifeste quanto a
implementação do sistema de home office, separadamente da proposta de ajuda de
custo aos empregados. O Conselheiro Manuelito posicionou-se favorável a implantação
do sistema de home office, deixando suspensa para reunião de janeiro a discussão
sobre o incentivo. O Presidente do Conselho propôs que a Fundação realize a pesquisa
junto a ABRAPP e órgãos estaduais e envie aos Conselheiros para análise. Assim, se
o colegiado se sentir confortável com essas informações, poderá ser marcada reunião
extraordinária para a tomada de decisão. Retomando a palavra o conselheiro Manuelito
reforçou a necessidade de se fazer consulta a outros órgãos estaduais para que o
conselho tenha conhecimento da forma como os demais órgãos estão procedendo com
o trabalho em home office servindo inclusive de suporte e sustentação à decisão do
colegiado. Após discussão, o Presidente do Conselho submeteu a aprovação do
colegiado a proposta de implantação do home office, tendo sido aprovado por
unanimidade. Na sequência, passou a palavra a Diretora Flávia que iniciou com a
apresentação
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demonstrando a rentabilidade da carteira, dos últimos 12 meses, de 9,26% para um
alvo de 8,92%. No ano, a rentabilidade foi de 6,79% para um alvo de 7,24%. O
patrimônio da entidade registrou saldo de R$ 55 milhões e fechou com acumulado de
R$ 1,7 bilhão. O desempenho dos planos foi puxado principalmente pelo mercado de
capitais no Brasil e no exterior. O Ibovespa reagiu e fechou o mês com 15,9%,
comportamento observado também nas bolsas europeia (7,97%) e mundial (4,07%). O
retorno das aplicações alcançado pela Prevcom corresponde a 1,52% do CDI que
atingiu 0,15%, supera a inflação de 0,89% medida pelo IPCA e a poupança de 0,11%,
confirmando a retomada da sequência dos rendimentos positivos iniciados em abril,
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logo após o impacto nos mercados provocado pela crise sanitária, interrompida apenas
pela leve redução verificada em setembro causada por uma instabilidade atípica do
sistema financeiro. Finalizada a apresentação, o Presidente do Conselho agradeceu
pela participação. Seguindo, submeteu ao colegiado a proposta de calendário de
reuniões para 2021, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o
Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Cesar Gnoatto, secretário da reunião,
lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos
Conselheiros titulares presentes.
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