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Ata da Reunião do conselho deliberativo
realizada em 20 de março de 2019

dAtA, locAl e horA: em 20 de março de 2019, às 16:00 horas, na sede da abrilprev sociedade de Previdência Privada (“abrilprev”), na capital do estado de são

Paulo, na rua eugênio de Medeiros, nº 242, 3º andar, conjunto 31 a, Pinheiros.

presençA: a totalidade dos membros efetivos do conselho deliberativo, presentes, ainda, como convidados, o sr. reginaldo grossi, Presidente do conselho Fiscal da

abrilprev, o sr. Marcelo de oliveira Figueiredo, diretor superintendente e aetq da abrilprev, o sr. rogério rodrigues, da Mercer investment consulting (“Mercer”), e o srs. ismael 

nicomedio e Paulo barbosa, da bdo. 

mesA: Presidente – Marcelo vaz bonini (Presidente do conselho deliberativo da abrilprev); secretário – Marcelo de oliveira Figueiredo (diretor superintendente e aetq da abrilprev).

ordem do diA: deliberar acerca: (i) do balanço anual, do demonstrativo do ativo líquido – dal, da demonstração da Mutação do ativo líquido – dMal do plano de

benefícios, da demonstração do Plano de gestão administrativa – dPga, da demonstração da Mutação do Patrimônio social - dMPs, da demonstração das Provisões técnicas 

- dPt e das notas explicativas às demonstrações contábeis da abrilprev; (ii) dos principais relatórios de gestão e acompanhamento da Política de investimentos da abrilprev

referente ao período de julho a dezembro de 2018; (iii) da certificação e habilitação dos dirigentes e técnicos da abrilprev; (iv) do posicionamento jurídico; (v) da validação dos

controles internos e avaliação de riscos do 2º semestre de 2018; (vi) da validação dos custos relacionados à administração dos recursos; (vii) da demonstração orçamentária de

2018; (viii) da validação dos estudos técnicos desenvolvidos pela Mercer sobre a convergência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo

futuro de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios, aprovados pelo conselho deliberativo, e deu parecer favorável as premissas apresentadas bem como a altera-

ção da meta atuarial de inPc + 4,39% a.a. para inPc + 4,19% a.a.

deliberAções: os membros do conselho deliberativo aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, nos termos do artigo 15 do estatuto social da abrilprev:

(i) o balanço anual, do demonstrativo do ativo líquido – dal, da demonstração da Mutação do ativo líquido – dMal do plano de benefícios, da demonstração do Plano de ges-

tão administrativa – dPga, da demonstração da Mutação do Patrimônio social - dMPs, da demonstração das Provisões técnicas - dPt e das notas explicativas às demonstrações 

contábeis da abrilprev, as quais foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme parecer;
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(ii) os principais relatórios de gestão e acompanhamento da Política de investimentos da abrilprev do período de julho a dezembro de 2018, quais sejam: (a) relatórios emitidos

pela Mercer – desempenho e ranking de rentabilidades dos Fundos de Pensão; (b) relatórios de acompanhamento da Política de investimentos; (c) relatório gerencial da admi-

nistração da abrilprev; e (d) apresentação dos resultados das carteiras de investimentos pela Mercer;

(iii) o controle do processo de certificação e habilitação dos dirigentes e técnicos da abrilprev;

(iv) o posicionamento jurídico;

(v) a validação dos custos relacionados à administração dos recursos;

(vi) a demonstração orçamentária de 2018; e

(vii) a validação dos estudos técnicos desenvolvidos pela Mercer sobre a convergência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro

de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios, aprovados pelo conselho deliberativo, e deu parecer favorável as premissas apresentadas bem como a alteração da

meta atuarial de inPc + 4,39% a.a. para inPc + 4,19% a.a.

as deliberações aprovadas encontram-se respaldadas pelo anexo i, o qual, autenticado pela Mesa, passa a fazer parte integrante da presente ata.

encerrAmento: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, que vai assinada pela totalidade

dos membros efetivos do conselho deliberativo. são Paulo, 20 de março de 2019. Presidente da Mesa: Marcelo vaz bonini (Presidente do conselho deliberativo da abrilprev); 

secretário da Mesa: Marcelo de oliveira Figueiredo (diretor superintendente e aetq da abrilprev). Membros do conselho deliberativo presentes: Marcelo vaz bonini (Presidente), 

Fábio Petrossi gallo, arnaldo Figueiredo tibyriçá, claudio baronni e antônio valdemir Pereira ramos. Presentes ainda, reginaldo grossi, Presidente do conselho Fiscal da abrilprev 

e Marcelo de oliveira Figueiredo, diretor superintendente e aetq da abrilprev. 

marcelo de oliveira Figueiredo marcelo vaz bonini

secretário da Mesa Presidente da Mesa
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