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LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG-UNIS
ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 11 horas,
conforme prévia convocação, excepcionalmente através de videoconferência em
razão das determinações de isolamento social e de teletrabalho, decretadas pelo
Governo do Estado de São Paulo por conta da pandemia de Covid-19, reuniramse os membros Alberto Teixeira Protti, Fábio Luís Engler e Marisa Masumi Beppu
do Comitê Gestor RG-UNIS com a presença do atuário da PREVCOM, Sr. Paulo
Roberto Rosa, para análise dos números do Relatório da Diretoria Executiva,
contendo as informações das Atividades Previdenciárias e das Atividades de
Investimentos do mês de março de 2021, destacando: (a) Número de
Participantes dos Planos RP, RG, RG-UNIS, RO, MULTI, MS e SP no total de
36.630 participantes contribuintes (sendo 7.391 do Plano RG-UNIS); (b)
Quantidade de Assistidos, no total de 509 (sendo 329 do Plano RG-UNIS); (c)
Arrecadação das Contribuições, no total de R$ 18,56 milhões em março/2021; (d)
Números e valores dos Benefícios de Risco contratados; (e) Valores de
Portabilidades e Resgates, acumulados em 2021, e valor mensal de
Autopatrocínios; (f) Benefícios pagos acumulados do ano; (g) Taxas para cobrir
as despesas administrativas da PREVCOM, compreendendo a taxa de
carregamento (4% sobre as contribuições mensais para os planos RO, MULTI e
MS, 5% para o plano SP e de zero para os demais) e a taxa de administração (1%
ao ano, calculado mensalmente sobre o patrimônio). Seguindo, foram apreciadas
as Atividades de Investimentos, cujo valor total acumulado ao final de março era
de R$ 1,874 bilhão, com a carteira dividida em renda fixa (71,2%), renda variável
(doméstica) (5,8%), ações no exterior (7,8%) e multimercado/estruturado (15,3%).
No mesmo período, o retorno acumulado dessa carteira no ano foi de 2,63%. Este
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resultado está abaixo do alvo de IPCA + 4% a.a. estabelecido pela PREVCOM e
equivalente a 3,06%. Ressalte-se ainda, que a rentabilidade acumulada da
carteira desde o seu início é de 141,93%, superando os 127,59% do alvo. Para a
próxima reunião, agendada para o dia 15 de junho de 2021, às 10 horas, foi
sugerida a seguinte pauta, sem prejuízo de que assuntos urgentes ou
extraordinários sejam incluídos posteriormente: 1) aprovação da ata da 71ª
Reunião Ordinária; 2) Análise dos Relatórios da Diretoria Executiva, do mês mais
recente disponível. Nada mais havendo a tratar, às 12 horas, o Presidente do
Comitê Gestor RG-UNIS encerrou a reunião e eu, Alberto Teixeira Protti,
secretário, lavrei e subscrevi a presente Ata a qual, após lida e achada conforme,
vai assinada pelos membros presentes.
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