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LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RP

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às nove
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
SP, PREVCOM MS, PREVCOM MT e PREVCOM MULTI da Fundação de
Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Presentes os
membros dos Comitês Gestores: PREVCOM RP - Ana Cláudia de Oliveira Lopes,
Gilson Rosenfeld Roza, Cibeli Moretti de Oliveira, Marcos Hayazaki, Ricardo Amorim
Leite (que também participa na condição de presidente do Comitê Gestor PREVCOM
RG), e Sílvia Mara Correia; bem como os representantes dos demais Comitês
supracitados, constantes do link https://www.prevcom.com.br/p/ComitesGestores, e,
pela Fundação, os senhores Paulo Roberto da Rosa e Angelita de Almeida Oliveira, e
ainda, pela empresa Conde Consultoria Atuarial os senhores Newton Conde e Alberto
Conde. Deu-se início à reunião com a manifestação da senhora Angelita de Almeida
Oliveira, discorrendo sobre o processo de contratação dos auditores independentes
dos planos de benefícios para o exercício de 2021, apresentando, em atendimento ao
disposto no art. 11 do Regimento Interno dos Comitês Gestores, as quatro principais
proponentes indicadas, conforme segue: BDO – R$105.889,21; Grant Thornton –
R$132.060,00; Deloitte – R$182.000,00, e PricewaterhouseCoopers – R$190.000,00.
Esclareceu que o Conselho Deliberativo (CD) estava propenso a optar pela proposta
da empresa PricewaterhouseCoopers. Informou ainda que os Comitês gestores
deveriam se manifestar, por e-mail ou por intermédio da ata de reunião, acerca do seu
posicionamento quanto à contratação considerada ideal, haja vista que o CD definirá
o assunto na reunião da próxima quinta-feira (25). O Sr. Ricardo Amorim Leite, diante
da exiguidade de tempo para manifestação dos Comitês sobre um tema tão relevante,
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reiterou a necessidade de a Fundação apresentar tais assuntos aos Comitês de forma
planejada e com prazo suficiente e adequado para uma análise técnica mais detida e
discussão da matéria por parte destes, o que foi corroborado por presidentes e
membros dos demais Comitês. O Sr. Alberto Teixeira Protti, representante do Comitê
RG-UNIS, expressou que, por ele, não haveria problema em votar sobre o tema na
presente reunião. O Sr. Epaminondas Antônio de Castro, do Comitê PREVCOM MT,
apresentou a seguinte questão à Sra. Angelita por meio do chat: “Olá Angelita, o
problema é a falta de critério. O critério utilizado para, eventualmente, se escolher a
price está formalizado? Porque houve alteração do critério? Ele será observado para
as próximas escolhas?”. Em resposta, oralmente, a Sra. Angelita afirmou que levará
os questionamentos ao conhecimento do CD. Restou definido que os Comitês se
manifestariam acerca do assunto por meio das respectivas atas da reunião ou por emails individuais de seus membros a serem enviados à SPPREVCOM, antes da
reunião do CD marcada para o próximo dia 25. Ato contínuo, o Sr. Newton Conde
iniciou a apresentação dos Planos de Custeio para 2022 relativamente aos Planos de
Benefícios administrados pela SPPREVCOM. Esclareceu que os mencionados
expedientes estão estruturados na modalidade Contribuição Definida-CD, em
conformidade com a Resolução CGPC 16/2005 e Instrução SPC 9/2006, e que fora
utilizada a Tábua Biométrica BR-SEM 2015. O Sr. Ricardo o indagou sobre a
existência de estudos para a redução da taxa de administração, haja a vista a
previsão de aumento dessa rubrica em 4,55% para o exercício de 2022 sobre o valor
do corrente ano e a previsão de provável superávit do orçamento vigente, bem como
acerca da previsão do impacto das despesas com a contratação de pessoal, tendo
em vista o déficit de mão de obra qualificada para atender às demanda da Fundação.
O Sr. Newton informou que tais assuntos seriam esclarecidos com maior propriedade
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pela Sra. Angelita e pela equipe de orçamento, em conformidade com o Plano de
Gestão Administrativo-PGA. Dirimidas as indagações, os senhores Newton Conde e
Paulo Roberto da Rosa agradeceram a atenção de todos e colocaram-se à disposição
para eventuais dúvidas que surgirem. Em votação fechada dos membros do COMITÊ
PREVCOM RP, ficou deliberado, à unanimidade, a posição pela contratação da
empresa de auditores independentes que ofertou o menor preço (BDO), bem como
pela solicitação de apresentação de informações relevantes por parte da Diretoria
Executiva que a motivaram optar pela indicação da empresa PricewaterhouseCoopers
(detentora da proposta maior valor R$190.000,00, divergentemente das premissas
anteriores), para a realização dos serviços, visando à contraposição de eventuais
questionamentos de órgãos de fiscalização, de participantes e patrocinadores. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta e cinco
minutos, e para constar, eu, Gilson Rosenfeld Roza, lavrei e subscrevo esta ata que,
após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Comitê Gestor do
Plano de Benefícios PREVCOM RP.
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