ATA DA 404ª
EXECUTIVA

REUNIÃO

ORDINARIA

DA

DIRETORIA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 10 de
setembro de 2020, na sede da SP-PREVCOM
Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, Karina Damião Hirano,
Diretora Administrativa, Karina Marçon Spechoto Leite, Diretora de Seguridade,
Patrícia Sales de Oliveira Costa, Diretora de Relacionamento Institucional, Flávia
Nazaré de Souza Barletta, Diretora de Investimentos e Roberto Pitaguari
Germanos, assessor jurídico da Fundação.
O Diretor-presidente abordou os pontos a seguir.
As tratativas de renegociação do contrato de locação da imóvel sede da SPPREVCOM. Diante da proposta apresentada pelo representante dos
proprietários do imóvel, a Diretoria Executiva deverá apresentar contraproposta
com objetivo de reduzir a despesa atual. A Diretora Administrativa agendará
reunião para a próxima semana.
A Diretora de Investimentos informou que a operação de subscrição no BTG
Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
(CNPJ/ME sob o nº 35.640.811/0001-31), com administração do BTG PACTUAL
SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS, foi concluída no dia 09 de setembro, conforme definido na última
reunião ordinária da Diretoria Executiva.
Na sequência comentou sobre o alerta de possível incorreção na redação do
Regulamento do Bela Cintra Fundo de Investimento Renda Fixa (CNPJ/ME sob
o nº 18.972.445/0001-07). Após análise conjunta com a Consultoria de
Investimentos PPS, foi constatado que a redação do Regulamento do Fundo foi
adequada em 16/12/2019, contemplando expressamente que o Fundo se
destina a receber, com exclusividade, os recursos da SP-PREVCOM. A
informação será repassada à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar para o registro de regularidade.

A Diretoria passou a analisar as propostas de alteração de Portarias da Entidade
já desatualizadas. Foram aprovadas as Portarias de nº 21 a nº 26, todas de 10
de setembro de 2020, com as devidas adequações.
A Diretora de Relacionamento Institucional, informou sobre a solicitação de
reunião por representantes do Estado de Mato Grosso.

