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LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RO
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA
As 14:20hs horário local, do dia 27 de maio de dois mil e vinte e um, 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 e Adailton Silva Lima, 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 1 - Apreciação balancetes
de janeiro e fevereiro de 2021. Assunto 2-Tomar conhecimento da constituição e
aprovação, do Conselho Consultivo da SP PREVCOM composto por um membro de
cada Comitê Gestor participante da SP-PREVCOM, pelo Conselho Deliberativo da SP
PREVCOM. Assunto 3- Tomar conhecimento do Ofício Nº 22/2021/PRESIDÊNCIA que
informa a redução do valor do aporte mensal, conforme Termo de Compromisso.
Assunto 4 – Análise e deliberação acerca de legislação que insira a PREVCOM RO na
estrutura administrativa do estado de Rondônia. Assunto 5- Outros assuntos. Como
relator foi escolhido o Sr. Raiclin Lima da Silva. Acerca dos temas ocorreram as
seguintes informações, discussões e deliberações: Assunto 1 - Os balancetes
referentes a janeiro e fevereiro de 2021 foram apreciados e produzido relatório sem
ressalvas com aprovação por unanimidade e foi anexado ao Processo SEI
0030.375715/2018-01. Assunto 2 - O Presidente informou que, em 07/05/2021 às
10:00 hs, houve a primeira reunião do Conselho Consultivo. Informou, também, que o
Conselho Consultivo foi constituído por ato do Conselho Deliberativo, conforme
previsto no § 2° do artigo 25, do Estatuto Social da Fundação de Previdência
Complementar do Estado de São Paulo, este Conselho é composto por um membro
de cada Plano de Benefício. Assunto 3 – Foi dado ciência ao Comitê Gestor do
reajuste que reduziu o valor do aporte para os meses de 04/2021 a 03/2022, nos
termos do disposto na cláusula segunda, item 2.6 do Termo de Compromisso. Assunto
4 – Assunto em discussão. Manter em pauta. Assunto 5- Foi informado que a
PREVCOM RO, por intermédio da SEGEPE, está realizando consulta aos RHRecursos Humanos para atualização cadastral destes junto a SP PREVCOM. Foi
deliberado para estender a atualização aos outros Poderes. Assim sendo, após
conhecimento dos temas, dos debates e deliberações, nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 15:00 horas e 10 minutos do dia 27 de maio de 2021 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 presentes.
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