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Aos 30 (trinta) dias do mês de março de dois mil e vinte e um, 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 SP- PREVCOM, por videoconferência. Participaram os Conselheiros
José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Ana Paula Garcia Romero,
Alfredo Sant’Anna Júnior, César Silva, Jose Francisco Dutra da Silva, Márcio Cury
Abumussi, Fernando Zanelli, Elaine Versignasi dos Santos e Luiz Antonio Tozi. Pela
Diretoria Executiva, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Flávia Nazaré de
Souza Barletta, Karina Marçon Spechoto Leite, Patrícia Sales de Oliveira Costa,
Diretoras, Roberto Pitaguari Germanos, Assessor e Joseane da Silva Prado,
assistente. Na abertura da reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a
todos e, na sequência, submeteu a aprovação a ata da 107ª reunião ordinária,
aprovada por unanimidade. Seguindo, o Presidente do Conselho passou a palavra
ao Diretor-Presidente da Fundação para apresentação do Relatório da Diretoria
Executiva, que iniciou comentando a movimentação do número de participantes de
cada plano, comparativo aos meses de janeiro e fevereiro, destacando que o
ingresso de novos participantes se manteve estável. O número de assistidos,
representados pelos aposentados e pensionistas recebendo na forma de renda
mensal, apresentou leve acréscimo no período. Quanto ao ingresso de novos
participantes, enfatizou a necessidade de serem firmados convênios com novos
entes, lembrando que, em novembro, termina o prazo para que todos os entes
federativos tenham a sua previdência complementar. Sobre a arrecadação e
receitas, competência fevereiro, demonstrou os valores correspondentes à taxa de
administração, a arrecadação total do mês e o valor transferido para o fundo
previdenciário. Finalizou dizendo que as premissas consideradas quando da
elaboração do orçamento apresentaram algumas distorções influenciadas pelo
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comportamento do mercado, em consequência da pandemia. Em sequência, a
Diretora de Investimentos, Sra. Flávia Barletta, passou a apresentar o Relatório
Mensal, demonstrando quadro resumo da rentabilidade, posição fevereiro/2021 e
quadro comparativo da Carteira com os índices IPCA+4%, CDI e Poupança. Em
continuidade apresentou o comparativo dos últimos 12 meses, distintos por
segmentos, por fundos, patrimônio e percentuais estabelecidos de acordo com a
Política de Investimentos. Finalizou apresentando planilha com o retorno dos fundos
dos últimos 12 meses e a movimentação no mês de fevereiro, bem como o controle
da liquidez, por tempo de resgate e valores. Concluída a apresentação o Presidente
do Conselho agradeceu pela participação. Fazendo referência ao item seguinte da
pauta que trata da proposta de constituição do Conselho Consultivo e de atualização
do seu Regimento Interno, o Sr. Roberto Germanos passou a comentar os principais
pontos da alteração proposta na atualização do texto. Após discussão, o Conselho
Deliberativo, por unanimidade, aprovou as alterações propostas no Regimento
Interno do Conselho Consultivo, aprovado em 11 de dezembro de 2014, por meio
da Deliberação CD 02/2014. Seguindo, o Presidente do Conselho submeteu ao
colegiado a proposta de aprovação da constituição do Conselho Consultivo, em
atenção ao artigo 6º, § 1º, da Lei nº 14.653, de 22 de dezembro de 2011 e artigo 25,
§ 2º, do Estatuto Social da SP-PREVCOM, proposta aprovada por unanimidade. A
composição do referido Conselho será feita por ordem de indicações de cada um
dos Comitês Gestores. Solicitando a palavra o Diretor-Presidente ressaltou a
importância

da

constituição

do

Conselho

Consultivo

em

função

da

representatividade que os Comitês Gestores terão junto ao Conselho Deliberativo e
na Governança da Fundação, constituindo-se em diferencial significativo e
oportunidade de maior integração com os colegiados. Nada mais havendo a tratar
o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Cesar Gnoatto, secretário da
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reunião, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada
pelos Conselheiros titulares presentes.
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