ATA DA 396ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 17 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. Como convidada e ouvinte, a sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta.

O sr. Carlos Henrique Flory, iniciou a reunião com os temas discutidos durante
a semana, a diretoria Executiva, que compõe o Comitê de Crise, abordou os
pontos a seguir.
O diretor presidente mencionou que a portaria de aprovação do regulamento do
plano de benefícios PREVCOM MS e do convênio de adesão celebrado entre o
estado e a Prevcom foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 13/07/2020.
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar estabelece prazo de
180 (cento e oitenta) dias para a Prevcom comunique o início de funcionamento
do Plano.
A diretora de Seguridade informou que estão sendo realizadas reuniões para
viabilizar a implantação de empréstimos aos participantes.
A diretora Karina Damião Hirano comentou sobre a substituição dos
computadores utilizados pelos empregados da entidade por notebooks. A
entrega dos novos equipamentos ocorreu nos dias 13 e 14/07.
Na sequência comentou sobre o plano de retorno ao trabalho presencial dos
funcionários que não estão no grupo de risco e que não possuem filhos menores
de 12 anos, colocado em prática em 15/07. Os horários de trabalho foram

estipulados por cada diretoria, devendo ser reavaliados após a primeira
quinzena.
O diretor presidente solicitou a retomada da pesquisa de imóveis para mudança
da sede da entidade. As diretorias devem realizar estudo e indicar quantos
postos de trabalho pretendem que sejam estruturados no novo espaço a ser
locado. A estrutura deverá ser mais reduzida do que a atual, conforme plano a
ser concluído nas próximas semanas.
A diretora, Patrícia Sales de Oliveira Costa, comentou sobre a retomada dos
atendimentos presenciais e por telefone nesta semana. Estão sendo realizados
agendamentos para evitar aglomerações, mantendo desta forma a segurança
dos empregados e dos participantes e beneficiários.

