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 388ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 19 de maio 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 que Diretoria Executiva tem se reunido diariamente
durante a crise, para tratar e decidir sobre os assuntos importantes visando manter a
Fundação operacional.
Considerando as exigências de nomeação de um “Comitê de Crise”, propôs tornar,
formalmente, a própria Diretoria Executiva um “Comitê de Crise”. O Diretor de cada área
fará a ligação entre as demandas dos seus funcionários e o Comitê.

O Diretor-Presidente comentou a participação no “Congresso Mundial de
Longevidade”, foi adiado para maio e está sendo realizado virtualmente. Destacou que
estão sendo discutidos assuntos relacionados à longevidade, tecnologia e finanças.

O Diretor-Presidente comentou que participará da próxima reunião do Conselho Fiscal
para prestar informações da Diretoria Executiva, em especial à revisão do PGA
esclarecimentos dos pontos questionados pela Previc.

Solicitou uma nova formatação dos relatórios da Diretoria Executiva com inclusão de
mais gráficos e com mais detalhe de informações, para melhor visualização dos
conselheiros.
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A Diretora de Relacionamento Institucional comentou que foi detectado que alguns
participantes caíram na malha fina da Receita Federal, por divergências nos valores
enviados pela PREVCOM à Receita por meio da e-Financeira. Comentou sobre
divergências apontadas pela Receita Federal na e-Financeira referente as contribuições
à previdência complementar sobre o 13º salário para alguns participantes caíram na
malha fina. A Diretora destacou que está sendo providenciado o reenvio da e-Financeira
à Receita Federal para regularização das pendências.
A Diretora Administrativa comentou sobre a antecipação dos feriados municipais de
Corpus Christi (11/6) e da Consciência Negra (20/11), conforme Decreto Municipal nº
59.450 de 18 de maio de 2020.

Comentou ainda que a Assembleia Legislativa deve votar o projeto de lei enviado pelo
Governo do Estado, que pede a antecipação do feriado de 9 de julho para segunda-feira
(25). Tendo em vista o referido Decreto, a Diretoria decidiu que será suspenso o
expediente na PREVCOM nos próximos dias 20, 21 e 22 e que aguarda votação do
projeto de lei enviado pelo Governo do Estado.

A Diretora de Seguridade comentou que a Fundação está em contato com
representante do município de Monte Alegre do Sul para esclarecer a viabilidade da
adesão a Plano de Previdência Complementar para seus servidores.

