ATA DA 400ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 13 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 diretor presidente comentou sobre as tratativas que estão em andamento para
permitir que a Prevcom possa realizar a consignação de empréstimo na folha de
pagamento dos servidores do estado de São Paulo participantes dos planos de
benefícios administrados pela entidade. Para tanto, é necessário alterar o
Decreto estadual nº 60.435/2014, que dispõe sobre o rol de entidades
autorizadas a realizar o procedimento no âmbito do estado.
Nesse sentido, a entidade submeteu proposta de alteração do Decreto com a
instrução necessária.
O diretor presidente mencionou a reação da bolsa e a recuperação da
rentabilidade acumulada dos investimentos deste ano, permitindo que a entidade
entregue o alvo previsto nas Políticas de Investimentos dos planos.
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, já prorrogado uma vez pelo mesmo
período.
Após discussão, e considerando a manutenção da medida de quarentena no
estado de São Paulo até o dia 23 de agosto de 2020, a Diretoria aprovou por
unanimidade prorrogar por mais quinze dias o plano de retorno.

A diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, comentou que não foi
possível viabilizar o início de funcionamento do Plano SP Previdência no mês de
agosto, e os arquivos enviados foram devolvidos.
Na sequência, mencionou o convite realizado pelo presidente da APEPREM
sobre evento a ser realizado em outubro deste ano. O evento contará com a
participação de diversos representantes dos Institutos do Regime Próprio de
Previdência interessados em na implantação do regime de previdência
complementar para seus servidores públicos.
Seguindo, comentou que o estado do Pará solicitou o envio de minuta de
Protocolo de Intenções para análise e assinatura. Comentou que ainda esta
semana será realizada reunião com representantes do Município de Rosana –
SP para esclarecimento de dúvidas acerca da implantação do regime de
previdência no âmbito do município.

