ATA DA 399ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 06 de
agosto de 2020, na sede da 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 sr.
Carlos Henrique Flory, presidente da reunião, abriu os trabalhos. Tendo em vista
os temas discutidos durante a semana, a diretoria Executiva, que compõe o
Comitê de Crise, abordou os pontos a seguir.
O diretor presidente comentou que está realizando o levantamento das
informações

para

manifestação

da

Prevcom

ao

Ofício

nº

15/2020/ERSP/DIFIS/PREVIC, que trata do limite para cobertura das despesas
administrativas, previsto na Resolução CGPC nº 29/2009. Dada a complexidade
da matéria, que demanda análise e a realização de cálculos para verificação do
enquadramento, foi solicitado prazo adicional de 15 (quinze) dias para resposta
à Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
A diretora Administrativa comentou sobre solicitação do Comitê de Auditoria da
entidade sobre as recomendações da auditoria independente, por meio de
relatório circunstanciado, relativas ao último exercício social. A diretoria
Executiva deverá analisar e apresentar manifestação aos itens de destaque.
Na sequência, informou consulta formulada com a consultoria jurídica EFCAN
Advogados para esclarecimento de dúvidas relacionadas à assinatura digital de
documentos. O consultor, Dr. Nelson Albino Neto, não vislumbra qualquer
impedimento para assinatura digital de atas dos colegiados da Prevcom, já
elaboradas e aprovadas, não assinadas até o momento em razão da pandemia

do COVID-19 que suspendeu as reuniões presenciais desde março de 2020.
Nesse sentido, por unanimidade, a diretoria Executiva ratifica e valida, para todos
os efeitos, as deliberações e as atas das reuniões realizadas desde março de
2020, que poderão ser assinadas digitalmente.
A diretora Karina Damião Hirano, em continuidade às atividades mensais da área
de contabilidade, apresentou os balancetes do mês de junho/2020, validados
pela Previc, para conhecimento da diretoria Executiva.

