ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA
EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 21 de
outubro 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.

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 os principais temas a serem discutidos na
próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, agendada para o dia 22 de
outubro. Dentre eles, a análise da proposta Orçamentária da SP-PREVCOM
para o exercício de 2021.

Na sequência, o Sr. Carlos Henrique Flory mencionou que o Conselho também
analisará a recomendação do Comitê de Auditoria da SP-PREVCOM para
contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Limited para a realização da auditoria
independente do exercício de 2020.

A diretora Administrativa, Karina Damião Hirano informou que foram recebidas
as propostas das empresas consultadas para gerenciar a operação de
empréstimo aos participantes da SP-PREVCOM, conforme projeto em
andamento.

O diretor Presidente sugeriu que as propostas recebidas sejam cuidadosamente
analisadas por um grupo intersetorial, envolvendo as Diretorias relacionadas ao
assunto.

Em seguida, informou que foi finalizada a minuta da proposta de termo aditivo
ao contrato de locação do imóvel sede da Entidade. A proposta pretende reduzir
significativamente o valor atualmente gasto com o aluguel, já que o espaço físico
necessário para o desempenho das atividades da Entidade deverá ser reduzido
com a implantação regular do home office à maioria dos empregados da
Fundação, mesmo após a pandemia do COVID-19.

A diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa,
comentou sobre reunião realizada com representantes do Estado de Mato
Grosso, no dia 19 de outubro, para esclarecimento de dúvidas sobre a
implantação do Plano de Benefícios destinado aos servidores públicos do
Estado. Após alguns ajustes, as minutas do Regulamento do Plano de Benefícios
e do convênio de adesão serão encaminhadas à análise e aprovação do
Conselho Deliberativo da SP-PREVCOM.

Comentou sobre a Live promovida pela Entidade na última semana, com o tema
“Conheça seu verdadeiro padrão de vida”, apresentada por André Medeiros,
especialista em educação financeira. Na próxima semana, a Fundação
promoverá uma segunda Live, com o tema “Poupar ou investir? Por onde
começar” com a participação do especialista Alessandro Torres. As ações fazem
parte da série Conta Comigo, o programa de educação financeira e
previdenciária da Entidade, e a participação é aberta a todos participantes dos
Planos de Benefícios administrados pela SP-PREVCOM.

