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

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, conforme
prévia convocação reuniu-se, virtualmente, o Comitê Gestor do Plano de Benefícios
PREVCOM MT da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SPPREVCOM. Como ordem do dia para deliberar sobre a seguinte pauta: i) Balancete todos
PREVCOM SP referente ao mês de fevereiro/2022; II) Relatório Diretoria Executiva
referente ao mês de fevereiro/2022; III) Lâmina de indicadores de investimentos referente
ao

mês

de

fevereiro/2022.

Encontram-se

presentes

os

seguintes membros:

EPAMINONDAS ANTONIO DE CASTRO, ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
e ÉRICO PEREIRA DE ALMEIDA. Há quórum. Ato contínuo, passa-se a análise dos
documentos pautados. Considera-se adequados os dispostos nos documentos: i)
Balancete todos PREVCOM SP referente ao mês de fevereiro/2022; II) Relatório Diretoria
Executiva referente ao mês de fevereiro/2022; III) Lâmina de indicadores de investimentos
referente ao mês de fevereiro/2022. Quanto a Política de Investimentos referente ao mês
de fevereiro/2022: a) A alocação dos recursos está em aderência à política de
investimentos e aos imperativos normativos; b) Rentabilidade da carteira continua
negativa no ano, ainda pressionada pela baixa do mercado de capitais nacional e no
exterior. Com 49% da carteira como termo referencial o CDI, o mês de fevereiro teve ainda
alta inflação, o que tende a também ocorrer no fechamento dos meses de março e abril.
De outra ponta, a SELIC, a partir de fevereiro, tende a implantar altas consecutivas, o que
pode influenciar na elevação da rentabilidade de renda fixa no médio prazo. Chamou
atenção na lâmina de investimentos a aplicação sobre a rubrica “BTGP Economia Real
FIP Multi” pelo alto percentual demonstrado na performance relativa mensal (12.165,34%).
O Senhor Presidente Epaminondas Castro informa que solicitará esclarecimentos à
PREVCOM sobre tal rubrica. Ainda, informa aos demais membros do comitê que aguarda
data de agenda com o Diretor Financeiro da PREVCOM para os esclarecimentos
pendentes. Por fim, foi observado o crescente número de filiados na PREVCOM MT: 115.
Número que tende a crescer em decorrência de novos concursos previstos para Mato
Grosso em 2022. Nada mais havendo a tratar,a reunião foi encerrada às 11:45(onze hora
e quarenta e cinco minutos), e para constar, eu, ÉRICO PEREIRA DE ALMEIDA, lavrei e
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Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
COMITÊ GESTOR PREVCOM MT

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
e subscrevo esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do
Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM MT.
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