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Aos 29 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, nesta cidade de São Paulo,
às 14:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se por vídeo
conferência, o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado
de São Paulo SP-PREVCOM. Participantes, Demétrius Queiroz do Rêgo Barros, Daniel
de Souza Coelho, Eliana Naccarati, Jaime Alves de Freitas, Peter Greiner Júnior e
David Polessi de Moraes, membros do Conselho. Pela Fundação, Flávia Nazaré de
Souza Barletta e Angelita de Almeida Oliveira. Na abertura da reunião o Presidente do
Conselho deu as boas-vindas ao novo membro suplente, Sr. David Polessi, dizendo
contar com a sua experiência, colaboração e participação nas atividades do colegiado.
Na sequência, passou a palavra a sra. Angelita que iniciou apresentando o fluxo de
caixa referente ao mês de agosto/2021, já no formato apresentado ao SIEDESC, onde
são apresentadas as informações correspondentes aos planos de benefícios
vinculados ao Governo do Estado de São Paulo. Demonstrou a abertura por planos das
receitas próprias e das outras receitas advindas da seguradora repassado à Fundação
na forma e excedente técnico. Quanto as despesas, fez a abertura com folha de
pagamento e encargos, despesas administrativas e despesas Gerais. Seguindo os
itens da pauta, a Diretora Flávia passou a discorrer sobre o relatório da Diretoria de
Investimentos, demonstrando a rentabilidade da carteira acumulada no ano,
comparada aos índices IPCA+4%, CDI, IPCA e Poupança. Comentou que, se analisada
desde o início das atividades da Fundação, a rentabilidade da carteira foi de 152,14%,
superior ao alvo de IPCA+4%, de 139,55%. Entretanto, no acumulado do ano, posição
de 31.08.21, a carteira rendeu 7%, ficando abaixo da meta de 8,47%. Ainda, fazendo
referência a rentabilidade, informou que a Fundação, no mês de agosto fez um
rebalanceamento da Carteira, passando a diversificar ainda mais seus investimentos,
direcionando os recursos disponíveis para aplicações em bolsa, no exterior, utilizando
100% dos limites previstos na Política de Investimentos. Também aumentou suas
alocações em bolsa, em fundos de renda fixa de crédito e fez chamada de capital nos
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em 31.08.2021, ficou com 66,87% em Renda Fixa, 13,23% em multimercado
estruturado, 9,49% em fundo de ações, 7,89% em investimentos no exterior e 2,52%
em multimercado estruturado participações. Finalizou dizendo que o risco inflacionário
é sistemático e muito difícil de mitigar através da diversificação, mas que mesmo assim,
nos últimos 12 meses, a rentabilidade para o participante, representou IPCA+2%. O
Conselheiro Demétrius comentou que embora o mercado apresente grande
instabilidade, já existem investimentos em renda fixa com IPCA+4%, o que garante o
atingimento da meta. Questionada se houve desenquadramentos no mês, a Diretora
Flávia comentou que a Consultoria PPS, por problemas de mudança em seu sistema,
atrasou os relatórios de informações. Neste mês foi constatado desenquadramentos
passivos em um fundo de crédito, mas que já foi regularizado, com o resgate. Na nova
Política de Investimentos para 2022, a ser apreciada pelo Conselho Deliberativo, já está
sendo proposto alteração nos limites superiores para evitar tais desenquadramentos. A
Conselheira

Eliana

solicitou

que

seja

consignado

em

ata

que

houve

desenquadramentos, devendo a Diretoria encaminhar relatório ao Conselho Fiscal,
informando os detalhes desses eventos. O Conselheiro Daniel manifestou-se dizendo
que está existindo conflito de informações já que mensalmente a Diretoria vem
informando não ter ocorrido desenquadramentos. A Diretora Flávia justificou dizendo
que a Fundação vem recebendo da Consultoria PPS os relatórios com atraso de até 90
dias. Disse que a Fundação está revisando e atualizando o contrato com essa
Consultoria e, em complemento, abrindo processo para escolha de uma nova
consultoria visando segregar as funções de gestor e de análise de riscos de
investimentos. Entende que essas funções precisam ser segredadas para evitar conflito
de interesses. Finalizada a participação, o Presidente agradeceu a Diretora Flávia pela
exposição. Na sequência, considerando a ausência da sra. Raísa, em férias, a sra.
Angelita passou a apresentar o acompanhamento do compliance, referente a julho,
elaborado pela Consultoria PFM, destacando as obrigações legais recorrente,
obrigações internas e legais quando aplicáveis, onde constam que todas as obrigações
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foram cumpridas no prazo, com alguns registros de baixas no sistema, com atrasos.
Seguindo a sra. Angelita passou a comentar o relatório do acompanhamento do
orçamento, posição agosto/21, apresentando a execução orçamentária consolidada,
também no novo formato, estruturado de acordo coma nova planificação contábil.
Demonstrou o orçado x realizado no mês, acumulado até agosto/2021 e o total do
exercício. Detalhou a composição das despesas administrativas, com terceiros e gerais,
bem como as receitas administrativas e dos investimentos. Nada mais havendo a tratar
o Presidente do Conselho encerrou a reunião as 16h30min e eu, Cesar Gnoatto, lavrei
e subscrevo esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos
Conselheiros titulares presentes.
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