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Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 9h, conforme
prévia convocação, reuniu-se, virtualmente, pelo aplicativo Microsoft Teams, o Comitê
Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM RP, da Fundação de Previdência
Complementar do Estado de São Paulo - SP-PREVCOM. Presentes os membros Ana
Cláudia de Oliveira Lopes, Cibeli Moretti de Oliveira, Gilson Rosenfeld Roza, Marcos
Hayazaki, Ricardo Amorim Leite e Sílvia Mara Correia. A reunião foi iniciada com a
análise do relatório da Diretoria Executiva, referente às atividades previdenciárias e
administrativas do mês maio de 2021, bem como os investimentos realizados no mês
de junho de 2021. Foram observados os seguintes itens do relatório: informações
relativas a número de participantes; quantidade de assistidos; resumo das
arrecadações dos participantes por plano; valores das taxas de carregamento (0%,
sendo 4% para RO/MULTI/MS e 5% para SP) e de administração (1% a.a.); montante
transferido para o fundo previdenciário; atividades de investimentos (valor acumulado,
fundos de investimentos separados por segmentos, evolução do patrimônio,
rentabilidade no decorrer dos anos, comparativo de indicadores). Na oportunidade, os
membros deste Comitê observaram pequenas variações quando comparado com o
relatório do mês anterior. Com relação às atividades de investimento da PREVCOM
Fundos de Investimento - posição em 31/05/2021 , do relatório), os integrantes
deste Comitê Gestor solicitam, por meio desta ata, esclarecimentos à Fundação
quanto à aderência dos investimentos no mercado financeiro atual, ou seja, qual a
política de reavaliação de fundos de melhor performance disponíveis no mercado
financeiro. Após discussão, análise e esclarecimentos de todos os itens acima
mencionados, o relatório foi aprovado por unanimidade. Por fim, os membros
tomaram ciência do relatório da auditoria independente - Deloitte Touche Tohmatsu,
sobre as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de benefício
da PREVCOM, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10 horas e, para constar, eu, Ana Cláudia
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de Oliveira Lopes, secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta ata que, após lida e
achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.
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