ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA
EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 15 de
outubro 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 e
Roberto Pitaguari Germanos, assessor jurídico da Fundação.

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 sobre nova reunião agendada com representantes do Estado de Mato
Grosso para esclarecimento de dúvidas sobre a implantação do Plano de
Benefícios destinado aos servidores públicos do Estado. Após concluída minuta
do Regulamento do Plano será encaminhada à análise e aprovação do Conselho
Deliberativo da SP-PREVCOM.

Na sequência, comentou sobre o 16º Congresso Estadual de Previdência,
promovido pela APEPREM – Associação Paulista de Entidades de Previdência
do Estado e dos Municípios, realizado entre os dias 14 e 16 de outubro. O diretor
Presidente participou do evento no dia 14/10 como palestrante, com o tema
“Previdência Complementar – Obrigatoriedade e alternativas de adesão em
entidades fechadas”, juntamente com o Sr. Paulo Fontoura Valle, Subsecretário
de Previdência Complementar.

A diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, informou que nesta
data ocorreu a primeira arrecadação de contribuições ao Plano SPPrevidência.

A entidade deverá comunicar à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar para atualização cadastral.

Na sequência, a diretora comentou sobre atraso no repasse financeiro, relativo
à dotação, de alguns patrocinadores.

A diretora de Investimentos, Flávia Nazaré de Souza Barletta, sugeriu uma
melhor definição do processo e fluxo de ingresso de novos patrocinadores, com
a formalização de cobrança das possíveis pendências, ressaltando a importância
do adimplemento para a manutenção dos planos de benefícios.

Seguindo, a diretora sugeriu a substituição dos indicados da SP-PREVCOM nas
Comissões Técnicas da ABRAPP de Investimentos e de Assuntos Jurídicos.
Propôs sua participação na Comissão Técnica de Investimentos, e do assessor
jurídico, Roberto Pitaguari Germanos, na Comissão Técnica de Assuntos
Jurídicos. Aprovado por todos.

A diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, informou o andamento do
processo de contratação da auditoria independente para o exercício de 2020. O
processo já foi submetido à análise do Comitê de Auditoria e será submetida ao
Conselho Deliberativo. Na sequência, sobre o plano de retorno parcial dos
empregos ao trabalho presencial, considerando a manutenção da medida de
quarentena no Estado de São Paulo, a diretoria aprovou manter sua
prorrogação.

