Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
COMITÊ GESTOR PREVCOM MS

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MS
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e
trinta minutos (horário de Brasília), conforme prévia convocação reuniu-se, virtualmente,
o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM MS da Fundação de Previdência
Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Participaram os membros
Renata Raule Machado, Gustavo Henri Couto e Andréa Campagna Martins Silveira.
Como ordem do dia, análise do Relatório da Diretoria Executiva e a Lamina de
Investimentos 2021.06 - referência mês 06/2021. Iniciados os trabalhos, verificou-se que
o parecer da auditoria externa é favorável, sem ressalva. O PREVCOM MS, segundo
estudo da ABRAPP publicado no Infomoney, está acima da média nacional nos
investimentos no exterior (7,1% X 0,9%), no investimento estruturado (14,7% X 1,6%) e
abaixo da média nacional no investimento em renda variável doméstica (6% X 20,7%). O
Benchmarking médio é de inflação + 4,5%; Benchmark da PREVCOM MS é de inflação
+ 4%; O Estado do Mato Grosso do Sul conta com 24 (vinte e quatro) participantes
ativos, recolhimento mensal de R$ 8.730,79 (oito mil setecentos e trinta reais e setenta e
nove centavos) dos segurados e o R$ 8.730,79 (oito mil setecentos e trinta reais e
setenta e nove centavos) da cota patronal (governo MS), o que corresponde a uma
média mensal de R$ 727,27 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete
centavos) para ambas as cotas; não há nenhum benefício ativo. Por fim, o balanço
apresentado com os lançamentos contábeis está em consonância com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo CNPC. Os
documentos apresentados foram aprovados pelos membros deste comitê, por
unanimidade. Prosseguindo os trabalhos, foi deliberado da importância de envio das
informações acerca da rentabilidade do plano aos 24 (vinte e quatro) participantes,
independente das informações constantes no site, visando a transparência e melhoria de
relacionamento entre a PREVCOM e os mesmos; também, foi deliberado para que fosse
verificada a possibilidade de criação de e-mail ao comitê gestor para enviar informações
da formação do Comitê Gestor do PREVCOM MS ao participantes, relativamente sobre
quem são seus membros e disponibilidade de interação. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às dez horas e trinta minutos, e, para constar, eu, Renata Raule
Machado, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada
pelos membros do Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM MS.
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