APEP – Associação dos Fundos de Pensão e Patrocinadores do Setor
Privado
C.N.P.J. No 61.365.193/0001-79
ATA DA 52ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS
FUNDOS DE PENSÃO E PATROCINADORES DO SETOR PRIVADO – APEP
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 15/12/20, às 10h30 horas, em 2ª convocação, realizada
virtualmente via plataforma Teams em razão da pandemia do coronavírus.
MESA: Herbert de Souza Andrade (Presidente) e Marcelo Macêdo Bispo (Secretário).
QUORUM: Presentes as associadas Mercerprev, representada pelo Sr. Antônio Fernando
Gazzoni; Fundação Itaú Unibanco, representada pelo Sr. Reginaldo José Camilo; Fundação
PROMON de Previdência Social, representada pelo Sr. Milton Lopes Antelo Filho; Braskem
S.A. representadas pela Fernanda Lopes Monteiro de Sá; Previnor – Associação de
Previdência Privada, representada pelo Sr. Marcelo Macêdo Bispo; Fundação Itaúsa Industrial
e Fundação Atlântico de Seguridade Social, representadas pelo Sr. Herbert de Souza Andrade;
BASF Sociedade de Previdência Complementar, representada pelo Sr. Antonio José D'Aguiar;
Fundação Albino Souza Cruz, representada pela Sra. Theresa Victoria Barja Fidalgo.
PAUTA DA REUNIÃO: Compuseram a pauta da reunião os seguintes assuntos, previamente
divulgados em convocação feita em 7/12/2020: 1) Programa de trabalho para o triênio 20202022; 2) Aprovação da proposta orçamentária da diretoria para o exercício de 2021; 3)
Aprovação dos novos valores das contribuições e taxa de inscrição das associadas; e 4)
Assuntos gerais.
O Presidente, Sr. Herbert de Souza Andrade, deu início à Assembleia, fazendo uma
retrospectiva dos trabalhos realizados pela Associação ao longo de 2020, destacando a criação
dos Squads de Inovação e de Boas Práticas e respectiva definição dos temas sobre os quais
os grupos trabalharam (Governança, Investimentos, Custos, Relacionamento com o
participante, Novos formatos de trabalho, Campo de atuação dos fundos de pensão e
Assertividade/ Marketing dos planos de benefícios); a realização da Squad Week, promovida
de 30/11 a 8/12 para apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos Squads
de Boas Práticas e de Inovação; as contribuições e sugestões feitas pela APEP ao ambiente
normativo e regulatório; a ampliação e amadurecimento dos canais de comunicação da APEP,
com a adoção de plataformas digitais, viabilizando, assim, a promoção de webinars.

Em seguida, o Presidente Sr. Herbert de Souza Andrade, apresentou o plano de trabalho para
2021, o qual dará continuidade ao programa estabelecido para o triênio 2020-2023, aprovado
na Assembleia de 30/6/20. Para este plano, foi dado destaque ao papel da APEP em ser
agregadora e geradora de valor ao ecossistema, do qual faz parte, e às associadas, por meio
de ações, como ampliação e estreitamento do relacionamento com os órgãos de regulação e
fiscalização; atuação junto ao setor para implementação de inovações; fortalecimento da
representatividade da APEP no setor; ampliação, aprimoramento e divulgação dos Squads e
seus projetos; continuação dos webinars, lives e canais de comunicação; identificação de
oportunidades para ofertas de novos produtos e serviços às associadas e às suas
patrocinadoras.
Após as discussões e debates entre os diretores e associadas da APEP, a Assembleia
deliberou as seguintes proposições sobre o programa de trabalho para o triênio 2020-2022:
1) criar um grupo técnico, multidisciplinar, com os profissionais mais atuantes dos Squads de
modo a dar suporte às discussões de uma agenda regulatória, além de auxiliar no trabalho
de refinamento dos projetos produzidos pelos Squads e dar sustentação a outras demandas
que surgirem, tanto das associadas quanto do setor;
2) refinar os projetos e as ideias produzidos pelos Squads para direcionar a atuação e
posicionamento da APEP perante suas associadas e órgãos regulador e legislador;
3) fortalecer a comunicação entre a APEP e suas associadas, dar continuidade às ações de
comunicação em 2021 e promover a divulgação das ações desenvolvidas pela Associação;
4) organizar a agenda de ações para 2021 baseada nas deliberações da Assembleia.
Na sequência, o Presidente, Sr. Herbert de Souza Andrade, apresentou detalhadamente o
planejamento orçamentário da diretoria para o exercício de 2021, com a receita de R$
178.500,00, resultante das anuidades das atuais associadas, no valor unitário de R$ 10.500,00,
se quitadas antecipadamente até a data de 11/1/2021. Esclareceu que a memória de cálculo
está baseada na contribuição da anuidade de 2020 com a aplicação do índice de reajuste do
IPCA-15, na ordem 4,22%, totalizando o valor de R$10.911,00, que, com o desconto dado pela
antecipação de pagamento, na ordem 3,77%, apura-se o valor de R$10.500,00. Deduzindo-se
todas as despesas consideradas no planejamento, como contábil, fiscal, assessoria
administrativa, dentre outras, apresentou um superavit de R$ 37.344,00. De tal maneira que o
fluxo de caixa se apresentou composto pelo saldo estimado em 31/12/20 de R$ 37.229,00
acrescidos das receitas de R$ 178.500,00, deduzindo-se as despesas de R$ 141.156,00,
restando o saldo estimado de R$ 74.573,00, em 31/12/2021.
A Assembleia, após discussões, aprovou o planejamento orçamentário, ressalvando que parte
do superavit poderá ser destinada, pela diretoria, ao desenvolvimento de novos projetos e de
evolução de conteúdo.
Dando continuidade à discussão da pauta da Assembleia, o Presidente, Sr. Herbert de Souza
Andrade, apresentou a proposta de bonificação para inscrição de novas associadas durante o

primeiro ano de vínculo à APEP. A Assembleia, após discussão, autorizou a diretoria a elaborar
propostas de atração de novas adesões, incluindo bonificações vinculadas à atuação das novas
associadas em projetos da Associação.
O material utilizado na apresentação está inserido no Anexo I dessa Ata.
PRAZO DE APROVAÇÃO E ASSINATURAS DA ATA: Em razão da excepcionalidade do
estado de calamidade pública devido à pandemia do COVID-19, as assinaturas físicas ou
digitais, conforme sejam aceitas pelos Cartórios e outros órgãos fica condicionada aos trâmites
necessários para formalização do feito, assim como definido no Art.42º - Parágrafo único, do
Estatuto Social da APEP, aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 30 de junho de 2020.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se sobre
outros temas além da pauta, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se a presente Ata.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
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