ATA DA 402ª REUNIÃO

ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 27 de
agosto 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 e Flávia Nazaré de Souza Barletta, diretora de Investimentos.
O diretor presidente comentou sobre a dificuldade em viabilizar a implantação
da consignação do empréstimo em folha de pagamento. Sugeriu que seja dado
andamento necessário para iniciar a concessão de empréstimo aos participantes
via boleto bancário.

As diretoras de Seguridade e de Investimentos se comprometeram a analisar os
principais entraves operacionais para que o projeto possa ser viabilizado.

O diretor presidente solicitou o início da revisão do Planejamento Estratégico
da Entidade, que será ponto inicial para a proposta orçamentária do exercício de
2021. Assim que concluído, o material deverá ser encaminhado ao
conhecimento da Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
PREVIC.

A diretora de Investimentos comentou sobre a aprovação da proposta de
investimento FIP BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, ocorrida na reunião ordinária do Conselho
Deliberativo de 20 de agosto de 2020. A proposta aprovada foi apresentada

pelos representantes do BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.. A reunião
também contou com a participação da PPS Consultoria, que teceu comentários
ao investimento proposto ao Conselho.

A diretora de Investimentos mencionou que em razão da análise jurídica
realizada pela consultoria Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues
Advogados, foi encaminhada Carta ao Gestor do BTG Pactual Economia Real
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, com objetivo de
solicitar esclarecimentos e alterações pontuais no Regulamento do Fundo. O
gestor também apresentou Confort Letter em razão do compromisso assumido
em reunião. Após o gestor apresentar os esclarecimentos solicitados pela
consultoria jurídica, a proposta deve retornar à diretoria executiva para
deliberação sobre a assinatura do boletim de subscrição e avanço da operação.

A diretora de Investimentos mencionou a necessidade de maior integração nas
atividades da área financeira e de investimentos da PREVCOM. O diretor
presidente sugeriu a criação de um grupo de trabalho Inter setorial das diretorias
de Seguridade, Administrativa e de Investimentos para análise e apresentação
de sugestão de possíveis alterações na estrutura atual. Todos os diretores
presentes concordaram.

A diretora Administrativa, comentou sobre a requisição de documentos enviada
pelo Tribunal de Contas do Estado do São Paulo, com a finalidade de instruir o
processo que trata do Balanço Geral da Fundação, referente ao exercício de
2019. Foi solicitado prazo adicional para envio da relação de documentos, que
se encerra em 1º de setembro.

A diretora de Seguridade comentou sobre o Projeto de Lei nº 529/2020,
submetido à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo Poder
Executivo do Estado de São Paulo, que estabelece medidas voltadas ao ajuste
fiscal e ao equilíbrio das contas públicas do Estado. Dentre as propostas há
previsão de revogação do item 3 do §1º, do artigo 1º, da Lei nº 14.653, de 22 de
dezembro de 2011, para vedar o ingresso de novos participantes nos planos

PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS. O diretor presidente, Carlos Henrique
Flory, solicitou acompanhamento para análise dos impactos.

O diretor presidente mencionou sobre reunião realizada com a consultoria
jurídica Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados, para análise e
estudo a ser realizado para alteração da Lei nº 14.653/2011. O consultor jurídico
se comprometeu a apresentar uma proposta com os principais assuntos
discutidos.

A diretora de Seguridade comentou na sequência sobre reunião solicitada por
representantes do Município de Camaçari – BA interessados na implantação do
regime de previdência complementar. Logo após, apresentou o relatório mensal
de participantes, bem como dos Institutos Obrigatórios, Portabilidade, Resgate,
Benefício Proporcional Diferido e autopatrocínio.

