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Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 10 (dez) horas,
conforme prévia convocação, reuniram-se, conjuntamente e de forma virtual, pelo
aplicativo Microsoft Teams, os Comitês Gestores dos Planos de Benefícios PREVCOM
RP, PREVCOM RG, PREVCOM RG-UNIS, PREVCOM RO, PREVCOM MULTI e SP
PREVIDÊNCIA, bem como representantes da Fundação de Previdência Complementar
do Estado de São Paulo - SP-PREVCOM. Presentes os seguintes membros: pelo
PREVCOM RP - Ana Cláudia de Oliveira Lopes, Gilson Rosenfeld Roza, Marcos
Hayazaki, Ricardo Amorim Leite (que também participa na condição de presidente do
Comitê Gestor PREVCOM RG) e Sílvia Mara Correia; pelo PREVCOM RG - Caio
Augusto de Oliveira Casella, Dalton Abranches Safi, João Carlos Fernandes, Lia Maris
Conde Pesce Rodrigues e Rogério Schtt Pereira; pelo PREVCOM RG-UNIS - Alberto
Teixeira Protti, Fábio Luís Engler Graner e Marisa Massumi Beppu; pelo PREVCOM RO
- Adailton Silva Lima, Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira e Raiclin Lima da Silva;
pelo PREVCOM MULTI - Adam Akihiro Kubo, Maria Regina Ricardo e Paulo Rogério
Gonçalves da Silva; pelo SP PREVIDÊNCIA - Monalisa Pisani, Agnaldo dos Santos
Galvão, Carlos Eduardo Schad, Viriato Antão Gonçalves Trancoso, Luiz Guilherme
Ribeiro do Valle Damiani, Roberto Augusto Baviera, Celso Gabriel e Tania Cristina de
Oliveira. Pela SP-PREVCOM, a senhora Angelita de Almeida Oliveira, contadora da
Fundação. Também participou a Deloitte Brasil, empresa de auditoria externa,
representada pela senhora Bianca Máximo, gerente de auditoria. Deu-se início à reunião
com a apresentação da senhora Angelita de Almeida Oliveira exibindo quadros
resumidos de informações comparativas entre os anos de 2019 e 2020, tais como:
número de participantes ativos da Fundação, valor do ativo total, investimentos (gestão
previdencial e gestão administrativa), patrimônio social, resultado do exercício,
previdencial e administrativo. Na sequência, a senhora Bianca Máximo apresentou
relatório resumido sobre o processo de auditoria que vem sendo executado na
Fundação, referente ao exercício de 2020, cujos principais itens discutidos foram:
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escopo dos trabalhos executados na SP-PREVCOM, time de auditoria e especialistas da
Deloitte, principais procedimentos de auditoria e o status do trabalho de auditoria. Na
oportunidade, foi relatado, pela auditora externa, que, até o momento, não tiveram
conhecimento de nenhum fato que os levaram a acreditar que as demonstrações
contábeis foram elaboradas em desacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis

às

entidades

reguladas

pelo

Conselho

Nacional

de

Previdência

Complementar (CNPC), contudo há pendências de documentação a ser enviada pela
Fundação à equipe Deloitte. No final desta apresentação, o senhor Ricardo Amorim
Leite questionou sobre o prazo da entrega dos relatórios por parte da SP-PREVCOM.
Em resposta, a senhora Bianca indicou que até o final do dia a SP-PREVCOM se
comprometeu a enviar os documentos faltantes, a fim de apresentar o parecer exigido
pela PREVIC. Logo em seguida, o senhor Adailton Silva Lima pediu a palavra e fez
algumas perguntas relacionadas ao prazo final para apresentação e encaminhamento do
parecer à PREVIC, ao organograma da equipe da Deloitte envolvida na auditoria e à
disponibilização dos relatórios no site da PREVCOM. As senhoras Bianca e Angelita,
assim, esclareceram que o prazo para envio do parecer à PREVIC é o dia 31 p.f., que o
organograma constou da apresentação da equipe da Deloitte, realizada pela senhora
Bianca, e que toda informação e pareceres sobre a auditoria serão disponibilizados no
site da Fundação no mês de abril. Após, a senhora Angelita passou a apresentar o
documento “Quadros PREVCOM-DEZ-2020-FINAL”, que compõe quadros comparativos
entre os anos de 2019 e 2020, tais como: balanços patrimoniais, demonstrações das
mutações do patrimônio social, demonstrações das mutações do ativo líquido de cada
plano de benefícios, demonstração do plano de gestão administrativa (consolidado e por
plano) e demonstrações das provisões técnicas dos planos de benefícios. Por fim, a
senhora Angelita fez a apresentação do documento “NOTAS EXPLICATIVAS
PREVCOM”,

que

constou

todas

as

notas

explicativas

da

Administração

às

demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020,
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como por exemplo: contexto operacional, base para elaboração e apresentação das
demonstrações contábeis, principais práticas contábeis, disponível, realizável - gestão
previdencial, administrativa, realizável dos investimentos, fomento, exigível operacional,
patrimônio de cobertura dos planos de benefícios - provisões matemáticas, hipóteses e
métodos atuariais –, fundos, critério de rateio das despesas administrativas, critério para
constituição e reversão dos fundos previdenciais, critério de cálculo de patrimônio para
cobertura do plano - provisões matemáticas, exigível contingencial –, o Sistema de
Previdência Complementar Fechado (SPCF), partes relacionadas, contas passíveis de
ajustes e eliminações, fatos relevantes, outros serviços prestados pelos auditores
independentes e eventos subsequentes. O senhor Ricardo pediu explicação à senhora
Angelita sobre o critério de rateio das despesas administrativas, bem como sobre o
critério para constituição e reversão dos fundos previdenciais. Como resposta, a senhora
Angelita explicou que a Fundação separa o que é despesa específica e despesa comum
para cada plano, bem como relatou que as despesas administrativas previdenciais e de
investimentos são classificadas em função do percentual de rateio entre os PGAs de
cada plano, com base na taxa de carregamento e na taxa incidente sobre o montante
dos recursos garantidores e destinada à cobertura das despesas administrativas dos
planos de benefícios. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas e
40 minutos, e para constar, eu, Rogerio Schatt Pereira, lavrei e subscrevo esta ata que,
após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Comitê Gestor do Plano
de Benefícios PREVCOM RG.
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