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 390ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 05 de junho 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.

A Diretoria Executiva, que compõe o Comitê de Crise, abordou sobre a Publicação do
Decreto nº 64.998 de 29/05/20 que dispõe sobre alteração de denominação de
Secretaria de Estado e transferências que especifica. Destacou que foi transferida a
vinculação da SP-PREVCOM à Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão.

O Diretor Presidente comentou ainda sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo sobre a inconstitucionalidade da Lei 16.675 de 13/03/18 que instituiu a
adesão automática de servidores à previdência complementar. A Ação Direta de
Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, foi acolhida
com o reconhecimento de vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos
poderes.

A Diretoria Executiva passou a analisar parecer jurídico a respeito de contratação de
auxílio funeral aos participantes. Após discussão, a diretoria decidiu que esse não é o
melhor momento para contratação e que a mesma será feita oportunamente.

A Diretora Administrativa comentou sobre a prorrogação da quarentena até o dia 15 de
junho de 2020 no Estado de São Paulo, conforme Decreto nº 64.994, de 28/05/2020 e
apresentou proposta do Plano de Retorno, com o objetivo de organizar o retorno gradual
dos trabalhos presenciais.
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A Diretora de Seguridade comentou que o prazo para informar a Previc sobre o início do
funcionamento do Plano SP Previdência se esgota no final deste mês e que, portanto,
está em tratativas com o município para solicitar a prorrogação deste prazo à Previc.

A Diretora de Relacionamento Institucional apresentou vídeo sobre investimentos de
longo prazo abordando os investimentos da PREVCOM, com o objetivo de demonstrar
que apesar da crise esses investimentos podem se recuperar e atingir o objetivo de
rentabilidade esperado ou até mais. Esse vídeo será disponibilizado aos participantes
com o propósito de tranquiliza-los tendo em vista o impacto da crise por conta da
pandemia.

A Diretoria decidiu disponibilizar exames de sangue para diagnóstico da COVID-19 aos
empregados, antes do retorno presencial do trabalho à Prevcom.

A Diretora Administrativa comentou ainda que está finalizando contratação de empresa
para realizar a sanitização do prédio, e informou que o contrato de locação de notebook,
para disponibilizar aos empregados durante trabalho home-office, foi assinado dia 03/06
e que o prazo de entrega é em até 30 dias.

