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COMITÊ GESTOR PREVCOM RO

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RO
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA

As 15:00hs, do dia 18 de de dezembro de dois mil e vinte, reuniu-se ordinariamente o
Comitê Gestor do Plano de Benefícios Prevcom RO, com a participação dos seus
membros Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira, Raiclin Lima da Silva, Adailton
Silva Lima e Everaldo Guedes de Azevedo França da empresa PPS, Flávia Nazaré de
Souza Barletta, Diretora de Investimentos, Paulo Roberto da Rosa, Comitê de
Investimento, Ana Carolina Alves Costa, César Gnoatto, representando, também, a SP
PREVCOM,
virtualmente nos termos §6º, Artigo 8°, Resolução do Conselho
Deliberativo 04/2012, considerando o estado de Pandemia presente neste período,
para deliberar sobre a ordem do dia: Assunto – Apresentação da Política de
Investimento para 2021 que será aplicada ao Plano PREVCOM RO. Como relator
foi escolhido o Sr. Raiclin Lima da Silva. Acerca dos temas ocorreram as seguintes
informações, discussões e deliberações: O Sr. Everaldo Guedes fez apresentação da
metodologia ALM e da fronteira eficiente que estão sendo aplicadas para elaboração
da política de Investimento elaborados pela SP PREVCOM para os planos
conveniados. A Sra. Flávia do Comitê de Investimento nos informou que as políticas
estão sendo elaboradas de forma individualizada para cada plano e que, no caso do
Plano PREVCOM RO, será mantida a diversificação aplicada desde o início, pois os
rendimentos estão aderentes as políticas de investimentos. Após a apresentação e
discussão foi demonstrado um conjunto de políticas que combinam a busca da meta e
seus respectivos riscos, assim dentro de um cenário de risco moderado optou-se pela
solução cinco, que demonstrou ser o melhor risco/retorno para o Plano PREVCOM
RO, o Comitê Gestor se manifestou, por unanimidade pela solução cinco. A Política de
Investimento na íntegra será publicada na página PREVCOM RO na seção
Transparência. Assim sendo, após conhecimento dos temas, dos debates e
deliberações, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16:00 horas e 53
minutos do dia 18 de dezembro de 2020 e para constar, eu, Raiclin Lima da Silva,
secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme,
vai assinada pelos membros do CG PREVCOM RO.
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