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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

 
 
 
 
 

HP PREV  SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 
C.N.P.J. 01.541.775/0001-37 

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 
REALIZADA EM 26/03/2018 

 
No dia 26 (vinte e seis) dias de março de 2018, às 10:00 horas, na Alameda Rio Negro, 
nº 750, 2º andar, sala 21, Alphaville, no município de Barueri, Estado de São Paulo, 
reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da HP Prev Sociedade Previdenciária, 
abaixo assinados. Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor-Superintendente, Sr. 
Clodoaldo Rodrigues Albuquerque, que convidou a mim, João Carlos Ferreira, para 
secretariar a presente reunião, passando-se à deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia:  

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da HP Prev relativas ao 
exercício findo em 31/12/2017. 

ESCLARECIMENTOS: De acordo com as disposições estatutárias vigentes da HP Prev, 
foram abertos os trabalhos e constituída a Mesa. O Sr. Diretor-Superintendente informou 
que o objetivo da presente reunião é deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da HP 
Prev relativas ao exercício findo em 31/12/2017. O Sr. Diretor-Superintendente informou, 
ainda, que para a elaboração das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo 
em 31/12/2017 foram observadas as disposições da Resolução CNPC nº 8/2011 e da 
Instrução SPC nº 34/2009. Esclareceu que, em atendimento às disposições constantes do 
item 17, do Anexo C, da supracitada Resolução, esta Diretoria será responsável por 
encaminhar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc as 
Demonstrações Contábeis de 2017 contendo os seguintes documentos: a) Balanço 
Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior; b) Demonstração da 
Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada) comparativa com o exercício anterior; 
c) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada) comparativa 
com o exercício anterior; d) Demonstração do Ativo Líquido – DAL do Plano de Benefícios 
HP comparativa com o exercício anterior; e) Demonstração da Mutação do Ativo Líquido 
– DMAL do Plano de Benefícios HP comparativa com o exercício anterior; f) Demonstração 
das Provisões Técnicas – DPT do Plano de Benefícios HP comparativa com o exercício 
anterior; g) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas; h) Parecer 
emitido pelo Fernando Motta & Associados – Auditores Independentes; i) Pareceres 
Atuariais emitidos pela Consultoria Willis Towers Watson contendo os resultados da 
Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios HP, do exercício de 2017; j) Parecer do Conselho 
Fiscal da HP Prev; e k) Manifestação do Conselho Deliberativo da HP Prev com a 
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aprovação das Demonstrações Contábeis. Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Diretor-
Superintendente ressaltou que os documentos citados nas letras de “a” até “g”, 
encontram-se assinados e rubricados por ele, que exerce o cargo de dirigente máximo da 
HP Prev, bem como pelo profissional de contabilidade devidamente habilitado, ambos 
identificados pelo seu nome completo, cargo, nº do CPF e nº do CRC – Conselho Regional 
de Contabilidade, no que diz respeito ao profissional de contabilidade. O Sr. Diretor-
Superintendente informou que as Demonstrações Contábeis, acompanhadas dos 
Pareceres Atuariais e do Parecer dos Auditores Independentes, serão enviadas para 
análise do Conselho Fiscal da HP Prev, que emitirá Parecer, e posteriormente, as enviará 
ao Conselho Deliberativo, juntamente com a documentação pertinente, para análise e 
deliberação. Por fim, o Sr. Diretor-Superintendente ressaltou que esta Diretoria Executiva 
será responsável pelo envio das Demonstrações Contábeis em conjunto com os 
documentos pertinentes à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 
Previc até o dia 31/3/2018 em conformidade ao disposto na legislação vigente aplicável. 

DELIBERAÇÃO: Após análise e ampla discussão pelos membros presentes, foi aprovado, 
por unanimidade, o encaminhamento das Demonstrações Contábeis da HP Prev, relativas 
ao exercício findo em 31/12/2017 e dos respectivos documentos exigidos pela legislação 
vigente, ao Conselho Fiscal para deliberação e emissão de Parecer, e posterior envio ao 
Conselho Deliberativo para manifestação e aprovação. 

OBSERVAÇÕES FINAIS: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os 
trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os 
presentes assinada. 

 

______________________________ ______________________________ 
Clodoaldo Rodrigues Albuquerque  João Carlos Ferreira 
Diretor-Superintendente   Diretor/Secretário 

 

______________________________ 
Cláudia Regina Giusti 
Diretora 
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