ATA DA 394ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 03 de
julho 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 diretora de Seguridade comentou sobre o andamento do processo de
contratação de empréstimo aos participantes.

A diretora comentou ainda sobre discussões acerca da adesão automática aos
servidores do estado de Rondônia. Informou que naquele estado os servidores
recebem sua remuneração após 3 (três) meses da entrada em exercício, o que
vai de encontro ao prazo de 90 (noventa) dias para cancelamento da adesão
automática ao Plano.

Outra questão abordada foi com relação a alguns servidores do município de
Birigui que entram no serviço público com remuneração abaixo do teto e após
um período, a remuneração ultrapassa o teto, o que também iria de encontro
com o prazo de 90 (noventa) dias para cancelamento da adesão automática. Nos
dois casos, muitas vezes os servidores só percebem que foram inscritos
automaticamente no plano após percorrido o prazo para o cancelamento.

A diretoria decidiu solicitar parecer jurídico sobre o início de contagem do prazo
para cancelamento da adesão.

O diretor presidente comentou sobre reunião extraordinária do Conselho
Deliberativo em que acolheu indicação de nome para compor a diretora de
Investimento, conforme o Ofício nº 215/2020-SG do Governo do Estado de São
Paulo.

O Conselho nomeou e deu posse à senhora Flávia Nazaré de Souza Barletta.

O diretor presidente solicitou envio de ofício à Previc comunicando a nomeação
do diretor de Investimentos e solicitando retomada da análise do processo de
implantação do plano PREVCOM MS.

Tendo em vista a nomeação e posse da sra. Flávia, o diretor presidente a
convidou para participar das reuniões para acompanhar as discussões, até que
seja expedido o atestado de habilitação de dirigente pela Previc e possa exercer
o cargo de diretor de Investimentos.

A diretora Administrativa comentou que foram agendados os testes para a
COVID-19 aos empregados da Fundação para a próxima terça-feira, 07/07/2020,
e que sendo assim, a diretoria definiu o dia 15/07/2020 para retorno ao trabalho
presencial das pessoas aptas, conforme plano de retorno.

A diretora de Relacionamento Institucional comentou que estão sendo instaladas
as novas baias na área de atendimento respeitando as normas de
distanciamento e prevenção do corona vírus.

