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 391ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 10 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.

Tendo em vista os temas discutidos durante a semana, a Diretoria Executiva, que
compõe o Comitê de Crise, abordou a reunião no Palácio dos Bandeirantes com o
Secretário Executivo da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão Dr. Mauro Ricardo
Machado Costa e sua equipe para apresentar a Fundação. Nessa reunião foi
apresentado Relatório da Diretoria Executiva e discutido os próximos passos. A Diretoria
Executiva definiu que a volta ao trabalho presencial será no dia 29 de junho aos
empregados aptos ao retorno, devendo continuar em home-office os empregados com
idade igual ou superior a 60 anos, com doenças crônicas e com filhos menores de 12
anos, conforme Plano de Retorno aprovado pela Diretoria.

A Diretora Administrativa comentou que os exames de sangue para diagnóstico da
COVID-19 aos empregados da Fundação serão realizados nos dias 22 e 23 de junho. A
Diretora de Seguridade comentou que realizou reunião com o Tribunal de Contas na
semana passada a convite do Tribunal para tratar de migração de regime, base
cadastral e integração nos sistemas de contribuições dos órgãos. Informou que recebeu
Requisição de documentos e informações referente aos temas tratados e que está
sendo providenciada a resposta.

A Diretoria passou a discutir sobre empréstimos aos participantes. O Diretor Presidente
comentou que está aguardando Parecer jurídico a respeito do tema e solicitou que todas
as áreas se reunião para alinhar entendimentos.

