FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA EXECUTIVA
Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2701 – 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11)3150-1907

ATA DA 384ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 23 de abril de
2020, na sede da SP-PREVCOM

Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano,
Diretora

Administrativa,

Patrícia

Sales

de

Oliveira

Costa,

Diretora

de

Relacionamento Institucional, e Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de
Seguridade.

O Diretor-Presidente comentou sobre a reunião extraordinária do Conselho
Deliberativo que discutiu alguns temas referentes a Pandemia, como alterações
no PGA, implantação de sistema de empréstimos a participantes, programa de
comunicação com o participante, dentre outros. A Diretoria apresentará propostas
na reunião ordinária do dia 30/04 para deliberação do Conselho.

Em atendimento ao Decreto 64.937/20, bem como do Ofício Circular nº 03/2020, de
15/04/2020, a Diretoria Executiva decidiu que, enquanto durar o estado de calamidade
pública ficam suspensas a antecipação de pagamento do 13º salário dos empregados da
Fundação e a conversão, em abono pecuniário, de um terço das férias. A medida vale
para solicitações feitas a partir de 16 de abril. A diretoria decidiu também que o adicional
de um terço de férias será pago concomitantemente ao 13º salário.

O Diretor Presidente comunicou o Conselho Deliberativo da retomada do processo de
contratação do plano de saúde aos empregados da PREVCOM.

O Diretor Presidente comentou sobre recomendação do Comitê de Investimentos para
aplicação no Fundo Institucional Global, que já faz parte da carteira de investimentos da
PREVCOM.
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A Diretora Administrativa informou a realização de palestras para todas as áreas
sobre segurança em home office, com o objetivo de ajudar o funcionário a manter os
dados seguros e proteger-se de ataques e golpes cibernéticos durante o período de
trabalho em casa.

Por fim, a Diretoria decidiu que retomará o recebimento de solicitações de resgate, bem
como de novas inscrições aos planos a partir de quatro de maio e que as solicitações de
portabilidade, autopatrocínio e aposentadoria, serão retomadas aos poucos a partir do
mês de maio.

