ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 19 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 o estudo que está sendo realizado para
atender o disposto no Ofício nº 15/2020/ERSP/DIFIS/PREVIC, que trata do limite
para cobertura das despesas administrativas, previsto na Resolução CGPC nº
29/2009.

O diretor presidente mencionou sobre os temas pautados para a reunião do
Conselho Deliberativo, agendada para o dia 20 de agosto, dentre eles, a
proposta de investimento FIP BTG Pactual Economia Real Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, apresentado e sugerido pela PPS
Consultoria;

A diretora de Investimentos comentou que tomou conhecimento da proposta e,
dada a complexidade do produto, remeteu à análise da consultoria jurídica da
Entidade com todas as informações e material disponível acerca do
investimento, confeccionado pelo BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda., como
press release do fundo, regulamento e ata, para confrontação com as políticas
de investimentos dos planos administrados pela PREVCOM e com o manual de
investimentos da PREVCOM, para, em sendo necessário, sugerir proposta de

alteração nos documentos, a serem submetidos à aprovação do Conselho
Deliberativo na próxima reunião ordinária do colegiado;

A diretora Flávia Nazaré de Souza Barletta comentou que o produto também foi
apresentado ao Comitê de Investimentos da Entidade;

A diretora de Seguridade, comentou que os representantes do Município de
Santos – SP solicitaram o envio da proposta de convênio de adesão ao plano de
Benefícios PREVCOM MULTI para análise de assinatura.

A diretora Administrativa comentou sobre reunião agendada com a consultoria
jurídica para esclarecimentos relacionados ao processo de assinatura digital
contratado pela PREVCOM, com a participação de toda a diretoria.

