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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

CONSELHO FISCAL
 
 
 

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

 
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Goiânia, às oito horas,
conforme prévia convocação, de forma virtual devido ao isolamento social determinado pelas autoridades
sanitárias para enfrentamento da COVID-19, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Fundação de
Previdência Complementar do Brasil Central (PREVCOM-BrC). Presentes a conselheira titular e
Presidente, Sra. Bruna Coelho Carvalho, e os membros titulares Sr. Cássio Oliveira Camilo, Sr. Marcelo
Borges dos Santos e Sr. Pedro Henrique de Souza Rocha, o Diretor-Presidente, Sr. Nelson Hideaki
Fujimoto e o Diretor de Investimentos e Seguridade, Sr. Murilo Luciano Souza Barbosa. Na reunião foram
tratados os seguintes assuntos: 1. Trâmite do Projeto de Lei (PL) que cria o fundo previdenciário,
regulamenta o benefício especial e altera a lei 19.179/2015; 2. Informações sobre as negociações para
migração do plano de benefícios previdenciários atualmente administrado pela PREVCOM-BrC; 3. Outros
assuntos. A Presidente do Conselho, Sra. Bruna Coelho Carvalho, iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos os membros do conselho e da diretoria da PREVCOM-BrC. Na sequência, os
conselheiros repassaram as informações que circulavam na mídia sobre o envio, à Assembleia Legislativa
do Estado de Goiás (ALEGO), do PL que cria o fundo previdenciário, regulamenta o benefício especial e
altera a lei 19.179/2015, destacando o fato de que a regulamentação do benefício especial teria sido
removida, prejudicando a integridade da futura Lei e não atendendo ao principal anseio de muitos
servidores que poderiam realizar a opção pelo regime complementar de previdência. Nesse contexto,
foram solicitadas informações ao Sr. Nelson sobre os encaminhamentos realizados para o referido Projeto
de Lei. O Diretor-Presidente da PREVCOM-BrC, por sua vez, explicou que o envio do PL realmente
abordou apenas a questão da segregação das massas, sem entrar no mérito do benefício especial, que teria
ficado de fora nesse primeiro momento. Acrescentou que a retirada do benefício especial foi necessária
para aprofundamento dos estudos de impacto financeiro com a eventual migração de servidores para o
regime complementar e que a prioridade seria de fato a segregação das massas para que o Estado
atendesse aos requisitos para manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária, que venceria até
o dia 31/07/2020. Salientou que em razão dessa nova prioridade definida pelo principal patrocinador do
plano, o Poder Executivo, a PREVCOM-BrC já não participava mais das discussões sobre o PL há cerca
de duas semanas e que isso impediria a Diretoria daquela fundação de ter o conhecimento exato da versão
do PL que estaria em discussão. O Sr. Murilo acrescentou que também estaria sendo discutido com mais
profundidade a questão relacionada à fórmula de cálculo do benefício especial, visto que o método
apresentado não se mostrou unânime nas discussões com os demais Poderes e Órgãos Autônomos.
Acrescentou ainda que foi retirada da minuta do PL o polêmico prazo de migração para o regime de
previdência complementar com direito ao benefício especial, previsto no art. 15, II. O Sr. Nelson também
informou que houve a supressão do termo “manifestação acerca da retirada do patrocínio”, previsto no
parágrafo único do art. 3º-A, inserido na Lei 19.179/2015 pelo art. 17 da referida minuta. Acrescentou que
irá encaminhar a última versão disponível do PL com as últimas alterações realizadas. De qualquer forma,
os Srs. Nelson e Murilo informaram que irão verificar o andamento das tratativas para encaminhamento do
benefício especial e comunicar ao Conselho Fiscal. O Sr. Cássio apresentou a preocupação da categoria
sobre a necessidade de aprovação do benefício especial, que seria o principal anseio para se tomar a
decisão de migrar ou não para o plano de benefícios complementar. Complementou, de forma enfática,
que o fato de não terem sido encaminhados os pontos que tratam da regulamentação do benefício especial
gerou estranheza e grande descontentamento por grupos de servidores que já realizaram a adesão ao plano
ou que estariam analisando a possibilidade de realizar essa migração de regime previdenciário. Na
sequência da pauta, o Sr. Nelson informou que ainda terão reuniões com mais duas entidades de
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previdência complementar e que ao final dessa fase provavelmente irão encaminhar as propostas e regras
para todas as entidades, de forma clara e igualitária, em forma de chamamento público. A Sra. Bruna
informou ter participado da última reunião, realizada com a Fundação Ceres, uma entidade fechada de
previdência complementar – EFPC, com 8 empresas patrocinadoras (EMBRAPA, CERES, EPAGRI,
EMATER, EPAMIG, CIDASC, ABDI, EMATER-DF); 18 planos de benefícios; 11,7 mil participantes e
7,4 mil assistidos; R$ 8,5 bilhões de patrimônio administrado e 41 anos de experiência em previdência
complementar. Informou que a reunião foi muito produtiva e contou com a presença do Presidente da
Goiasprev, de representantes da Federação Goiana dos Municípios e da Goianiaprev, além da equipe
qualificada que representava a PREVCOM-BrC. Após breve relato das suas percepções sobre a referida
reunião, a Sra. Bruna questionou aos integrantes da diretoria se percebiam algum interesse das entidades já
visitadas em recepcionar os planos de benefícios atualmente geridos pela própria PREVCOM-BrC. O Sr.
Murilo respondeu que, em sua percepção, haveria grande interesse das demais entidades de previdência
complementar, visto que possivelmente enxergam um grande potencial para a classe de servidores
públicos que, naturalmente, recebem acima da média do mercado. Complementou que, de qualquer forma,
seguirão as diretrizes que forem determinadas pelos patrocinadores e contribuintes do plano. O Sr. Nelson
informou que ainda não existe esse parâmetro de migração de plano de previdência complementar no país
e que a PREVCOM-BrC estaria sendo o primeiro caso, uma espécie de paradigma. A Sra. Bruna solicitou
informações sobre o prazo estimado para esse processo de migração, se poderia ser concluído até o final
do ano corrente. O Sr. Nelson informou que, enquanto o Projeto de Lei que altera as atuais regras da
PREVCOM-BrC não for aprovado, estão trabalhando paralelamente, apenas no que é possível adiantar as
atividades. Complementou que assim que o referido Projeto de Lei for aprovado, terá uma janela de 180
dias para enviar o processo à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) que,
por sua vez, terá 45 dias para analisar e responder sobre a possiblidade de migração e, após essa fase, a
PREVCOM-BrC teria 145 dias para finalizar os trabalhos. Sr. Nelson informou ainda que estão analisando
outros problemas, como a questão da alienação dos imóveis e também da forma de contabilização da
subvenção repassada pela Secretaria de Estado da Economia, que serão objetos de reunião com a
Procuradoria Geral do Estado (PGE) e que verificariam como se daria para computar todas as variáveis no
balanço da PREVCOM-BrC ou se haveria algum outro acordo com o Estado. O Sr. Murilo complementou
que seria condição básica para migração do plano não haver pendências com o patrocinador. Finalizado
esse tema, o Sr. Nelson informou que estão realizando a mudança física da PREVCOM-BrC para espaço
cedido pela GOAISPREV e que isso irá gerar uma economia de cerca de R$ 12 mil por mês, entre
aluguéis, condomínios, gastos com água e energia. A Sra. Bruna realizou questionamento sobre os
investimentos da PREVCOM-BrC. Sr. Murilo informou que o contrato de custódia ainda está sendo
elaborado junto à Caixa Econômica Federal. Acrescentou que estão analisando o mercado diariamente
para tomar as melhores decisões de investimento e que talvez não fosse interessante entrar em
investimentos de renda variável nesse momento, dada a possibilidade de haver perdas na rentabilidade até
a data da migração. Às nove horas e quarenta e cinco minutos, não havendo nada mais a ser tratado na
reunião, a Presidente do Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Brasil do Central,
Bruna Coelho Carvalho, declarou encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Marcelo Borges dos Santos,
como secretário desta reunião, lavrei e subscrevo esta Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente
assinada pelos conselheiros presentes.
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