ATA DA 393ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 26 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.
O diretor presidente comentou sobre o parecer jurídico encomendado pelo
Sindicado Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar –
SINDAPP ao jurista Carlos Ari Sundfeld sobre a viabilidade jurídica de os
tribunais de contas fiscalizarem diretamente as atividades das entidades
fechadas de previdência complementar patrocinadas por entes estatais.
O parecer concluiu que ”os tribunais de contas não têm competência para
fiscalizar diretamente entidades fechadas de previdência complementar”.
Concluiu ainda que “as entidades fechadas de previdência complementar
tampouco administram recursos públicos.
Os recursos sob sua tutela são privados, pertencem aos participantes e
assistidos dos planos de benefícios, e devem ser geridos pelas entidades em
nome e no interesse desses beneficiários.
A diretora Administrativa comentou a realização de testagem da COVID-19 nos
empregados da fundação e que as pessoas que testaram positivo estão sendo
informadas pelo departamento de Recursos Humanos sobre o resultado e sobre
a necessidade de isolamento.
A diretoria Executiva decidiu suspender o retorno ao trabalho presencial por mais
15 dias, ou seja, o retorno ocorrerá no dia 13/07 e realização de novos exames.

A diretora Administrativa informou que já estão na Fundação os notebooks e que
após testes, serão disponibilizados aos empregados durante trabalho homeoffice.
A diretora de Relacionamento Institucional propôs postergar o início de
agendamento dos atendimentos presenciais e o atendimento telefônico a partir
do dia 15/07, tendo em vista a prorrogação do retorno ao trabalho presencial
para o dia 13/07.

A diretora Administrativa encaminhou à diretoria os balancetes dos meses
de fevereiro a maio de 2020, validados pela PREVIC.
O Diretor Presidente comentou sobre reunião do Conselho Deliberativo realizada
essa semana onde foram apresentados o Plano de Retorno e o novo Relatório
Gerencial da Prevcom.
Destacou que o relatório gerencial será encaminhado mensalmente ao Conselho
para apresentação nas reuniões.

