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ATA DA 415ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 24 de
novembro 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, Flávia
Nazaré de Souza Barletta, diretora de Investimentos, e Roberto Pitaguari Germanos,
assessor jurídico da Fundação.
O diretor Presidente comentou sobre os principais pontos a serem analisados pelo
Conselho Deliberativo da SP-PREVCOM na próxima reunião ordinária agendada para
o dia 26 de novembro. Dentre eles, a proposta orçamentária para o exercício 2021, os
planos de custeios dos planos de benefícios administrados pela SP-PREVCOM, as
Políticas de Investimentos dos planos de benefícios e do Plano de Gestão
Administrativa para o próximo exercício social.
A diretora e Investimentos, Flávia Nazaré de Souza Barletta, convidou para participar
da reunião o Sr. Rafael Sampaio, representante da Consultoria de Investimentos
PPS Portfolio Performance, que passou a apresentar à Diretoria Executiva os estudos
de fronteira eficiente das Políticas de Investimentos de 2021, compreendendo o
processo de estudo de ALM, a construção matemática dos cenários, incluindo o
cenário econômico, e as premissas e restrições das classes de ativos. O Sr. Rafael
apresentou propostas de Soluções adequadas aos planos de benefícios, que, após
análise prévia e manifestação favorável do Comitê de Investimentos da SPPREVCOM, do Diretor-Presidente e da Diretora de Investimentos, deverão ser
apresentadas ao Conselho Deliberativo para aprovação.
A diretora informou que solicitou à consultoria jurídica externa, Bocater, Camargo,
Costa e Silva, Rodrigues Advogados, análise de novos regulamentos de Fundos de
investimento para possível aplicação da Entidade. Após análise de conformidade,
deverá ser verificada a viabilidade dos investimentos.
A diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, apresentou aos diretores a minuta
de Política de Home Office a ser adotada pela Fundação. Após análise e sugestões
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de ajustes a diretoria Executiva aprovou a proposta a ser submetida ao Conselho
Deliberativo.
A diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, apresentou o relatório
mensal de participantes, bem como dos Institutos Obrigatórios, Portabilidade,
Resgate, Benefício Proporcional Diferido e Autopatrocínio.

