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Reunião Extraordinária
Nº01/2020 da Diretoria Executiva

Data, Hora e Local

Convocação e Presença

Ordem do Dia

Deliberações

Encerramento

Os membros   da Diretoria Executiva da Previ-Ericsson – Sociedade de Previdência 

Privada se reuniram em 2 de janeiro de 2020 às 14:00 horas, em sua sede localizada na 

cidade de São Paulo – SP.

Dispensada a convocação, nos termos do artigo 43 do estatuto, observado o disposto 

nos § 1º e 2º, do artigo 31, do Estatuto, em decorrência de estarem presentes todos os 

Diretores.

1)  Abertura dos Trabalhos; 

2)  Taxa de Empréstimos; e 

3)  Outros Assuntos de Interesse, Encerramento e Lavratura da Ata.

Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, todos os itens da pauta foram 

apreciados e aprovados pelos Diretores de forma unanime.

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 

suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata que, lida, foi aprovado 

e assinada por todos. 
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Data, Hora e Local

Convocação e Presença

Ordem do Dia

Deliberações

Encerramento

Os membros da Diretoria Executiva da Previ-Ericsson – Sociedade de Previdência 

Privada se reuniram em 17 de janeiro de 2020 às 15:00 horas, em sua sede localizada na 

cidade de São Paulo – SP.

Dispensada a convocação, nos termos do artigo 43 do estatuto, observado o disposto 

nos § 1º e 2º, do artigo 31, do Estatuto, em decorrência de estarem presentes todos os 

Diretores.

1)  Abertura dos Trabalhos; 

2) Metas & Objetivos: 2019 e 2020; 

3) Estudo de Teste de Aderência; 

4) Atualização dos Benef ícios dos Funcionários; e 

5) Outros Assuntos de Interesse, Encerramento e Lavratura da Ata.

Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, todos os itens da pauta foram 

apreciados e aprovados pelos Diretores de forma unanime.

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 

suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata que, lida, foi aprovado 

e assinada por todos. 

Reunião Extraordinária
Nº02/2020 da Diretoria Executiva



5

Data, Hora e Local

Convocação e Presença

Ordem do Dia

Deliberações

Encerramento

Os membros da Diretoria Executiva da Previ-Ericsson – Sociedade de Previdência 

Privada se reuniram em 20 de fevereiro de 2020 às 10:00 horas, em sua sede localizada 

na cidade de São Paulo – SP.

Dispensada a convocação, nos termos do artigo 43 do estatuto, observado o disposto 

nos § 1º e 2º, do artigo 31, do Estatuto, em decorrência de estarem presentes todos os 

Diretores.

1)  Abertura dos Trabalhos; 

2)  Metas e Objetivos 2019; 

3)  Avaliação Atuarial 2019; e 

4)  Outros Assuntos de Interesse, Encerramento e Lavratura da Ata.

Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, todos os itens da pauta foram 

apreciados e aprovados pelos Diretores de forma unanime.

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 

suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata que, lida, foi aprovado 

e assinada por todos. 

Reunião Extraordinária
Nº03/2020 da Diretoria Executiva
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Data, Hora e Local

Convocação e Presença

Ordem do Dia

Deliberações

Encerramento

Os membros da Diretoria Executiva da Previ-Ericsson – Sociedade de Previdência 

Privada se reuniram em 12 de março de 2020 às 10:00 horas, em sua sede localizada na 

cidade de São Paulo – SP.

Dispensada a convocação, nos termos do artigo 43 do estatuto, observado o disposto 

nos § 1º e 2º, do artigo 31, do Estatuto, em decorrência de estarem presentes todos os 

Diretores.

1)  Abertura dos Trabalhos; 

2)  Avaliação Atuarial 2019; 

3)  Custeio para o Exercício de 2020; 

4)  Aprovação das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019; e 

5)  Outros Assuntos de Interesse, Encerramento e Lavratura da Ata.

Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, todos os itens da pauta foram 

apreciados e aprovados pelos Diretores de forma unanime.

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 

suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata que, lida, foi aprovado 

e assinada por todos. 

Reunião Ordinária
Nº04/2020 da Diretoria Executiva
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Data, Hora e Local

Convocação e Presença

Ordem do Dia

Deliberações

Encerramento

Os membros da Diretoria Executiva da Previ-Ericsson – Sociedade de Previdência 

Privada se reuniram em 12 de março de 2020 às 13:00 horas, em sua sede localizada na 

cidade de São Paulo – SP.

Dispensada a convocação, nos termos do artigo 43 do estatuto, observado o disposto 

nos § 1º e 2º, do artigo 31, do Estatuto, em decorrência de estarem presentes todos os 

Diretores.

1)  Abertura dos Trabalhos; 

2)  Ouvidoria da PREVIC (Processo de Portabilidade); 

3)  Impacto do Coronavírus no Portfólio de Investimentos; 

4)  Home Off ice; e 

5)  Outros Assuntos de Interesse, Encerramento e Lavratura da Ata.

Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, todos os itens da pauta foram 

apreciados e aprovados pelos Diretores de forma unanime.

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 

suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata que, lida, foi aprovado 

e assinada por todos. 

Reunião Extraordinária
Nº05/2020 da Diretoria Executiva
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Data, Hora e Local

Convocação e Presença

Ordem do Dia

Deliberações

Encerramento

Os membros da Diretoria Executiva da Previ-Ericsson – Sociedade de Previdência 

Privada se reuniram em 1º de abril de 2020 às 10:00 horas, por vídeo conferência.

Dispensada a convocação, nos termos do artigo 43 do estatuto, observado o disposto 

nos § 1º e 2º, do artigo 31, do Estatuto, em decorrência de estarem presentes todos os 

Diretores.

1)  Abertura dos Trabalhos; 

2)  Taxa de Empréstimos 2º trimestre de 2020; 

3)  ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) para funcionário desligado; 

4)  Of ícios PREVIC; e 

5)  Outros Assuntos de Interesse, Encerramento e Lavratura da Ata.

Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, todos os itens da pauta foram 

apreciados e aprovados pelos Diretores de forma unanime.

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 

suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata que, lida, foi aprovado 

e assinada por todos. 

Reunião Extraordinária
Nº06/2020 da Diretoria Executiva
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Data, Hora e Local

Convocação e Presença

Ordem do Dia

Deliberações

Encerramento

Os membros da Diretoria Executiva da Previ-Ericsson – Sociedade de Previdência 

Privada se reuniram em 30 de abril de 2020 às 13:00 horas, por vídeo conferência.

Dispensada a convocação, nos termos do artigo 43 do estatuto, observado o disposto 

nos § 1º e 2º, do artigo 31, do Estatuto, em decorrência de estarem presentes todos os 

Diretores.

1)  Abertura dos Trabalhos; 

2) Desenquadramento Passivo dos Investimentos; 

3) Nível de Liquidez dos Planos de Benef ícios; 

4) Plano de Recuperação Judicial – Rodovias do Tietê; 

5) Programa de Educação Continuada ICSS; 

6) Medidas Governamentais (Coronavírus); 

7) Acesso às Informações do SISOBI; 

8) Adiamento da Aplicação de Sanções Ligada à LGPD; e 

9) Outros Assuntos de Interesse, Encerramento e Lavratura da Ata.

Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, todos os itens da pauta foram 

apreciados e aprovados pelos Diretores de forma unanime.

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 

suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata que, lida, foi aprovado 

e assinada por todos. 

Reunião Extraordinária
Nº07/2020 da Diretoria Executiva
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Data, Hora e Local

Convocação e Presença

Ordem do Dia

Deliberações

Encerramento

Os membros do Conselho Deliberativo da Previ-Ericsson – Sociedade de Previdência 

Privada se reuniram em 18 de junho de 2020 às 10:00 horas, através de videoconferência.

Dispensada a convocação, nos termos do artigo 31, observando o disposto nos §§ 1º e 2º, 

do Estatuto, em decorrência de estarem presentes todos os Diretores.

1)  Abertura dos Trabalhos; 

2) Resolução CNPC nº 37, de 13/03/2020; 

3) Atualização do cenário Econômico - 2020; 

4) Investimento Estruturado – Estratégia Quantitativa; 

5) Investimento Estruturado – Tenco Shopping Centers S.A.; 

6) Investimento estruturado – Laca Florestal III; 

7) Investimento Imobiliário – BRCR11; 

8) Investimentos no Exterior; 

9) Plataforma de Governança – Atlas Governance; 

10)  Of ício Circular PREVIC; 

11) Taxa da Carteira de operações com Participantes;

12) Sistema de Risco e Controles Internos; e 

13) Outros Assuntos de Interesse, Encerramento e Lavratura da Ata.

Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, todos os itens da pauta foram 

apreciados e aprovados pelos Diretores de forma unanime.

Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 

suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata que, lida, foi aprovado 

e assinada por todos. 

Reunião Extraordinária
Nº08/2020 da Diretoria Executiva
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