ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 30 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, Karina Marçon Spechoto Leite, diretora de
Seguridade, e Flávia Nazaré de Souza Barletta, diretora de Investimentos.

O diretor presidente comentou sobre a necessidade de realizar uma revisão no
Planejamento Estratégico da Prevcom tendo em vista os impactos e mudanças
ocorridas após a pandemia do COVID-19. Solicitou que o tema seja retomado
em breve.

A diretora Patrícia Sales de Oliveira Costa comentou sobre o ciclo de treinamento
por videoconferência que está sendo realizado para representantes do Estado
de Mato Grosso Sul, patrocinador do Plano PREVCOM MS, entre os dias 29 e
31/07.
O treinamento é promovido pelas equipes de Relacionamento Institucional e de
Seguridade da Prevcom, com objetivo de orientar e esclarecer dúvidas
relacionadas ao Regulamento do Plano de Benefícios e também sobre os fluxos
e procedimentos operacionais a serem implementados.

A diretora de Investimentos, Flávia Nazaré de Souza Barletta, comentou sobre a
necessidade de regularizar seu cadastro como diretora de Investimentos da
Prevcom junto aos prestadores de serviços da área. Entende que para melhor
estruturação da diretoria de Investimentos será necessário realizar um

levantamento de ferramentas e sistemas disponíveis para controle e otimização
dos serviços que são realizados, e assim verificar a viabilidade de contratação
pela entidade.

Na sequência, a diretora Administrativa submeteu à discussão a prorrogação do
plano de retorno ao trabalho presencial, aprovado inicialmente pela diretoria
Executiva para vigência entre os dias 15 e 29/07. Após discussão, e
considerando a prorrogação da medida de quarentena no estado de São Paulo
até o dia 10 de agosto de 2020, a diretoria aprovou por unanimidade prorrogar
por mais 15 (quinze) dias o plano de retorno anteriormente estabelecido.

Em seguida, em atenção ao questionamento do diretor presidente, a diretora
Karina Damião Hirano mencionou que deu início ao processo de contratação do
novo assessor jurídico da Prevcom.

Na sequência, a Diretora de Seguridade informou que os representantes do
estado do Pará realizaram contato e informaram que em breve iniciarão o
processo de seleção da EFPC gestora do plano de benefícios destinado aos
seus servidores públicos.

