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ATA DA 421ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 07 de
janeiro de 2021, 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, e Flávia
Nazaré de Souza Barletta, diretora de Investimentos.

O diretor Presidente comentou sobre a necessidade de conclusão da revisão do
Planejamento Estratégico da SP-PREVCOM. A diretora de Relacionamento
Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, informou que está realizando alguns
ajustes antes de reenviar aos diretores para análise e aprovação.

A diretora de Relacionamento Institucional comentou sobre reunião a ser realizada
com representantes do Estado de Mato Grosso para viabilizar o início de
funcionamento do Plano, aprovado pela Previc.

A diretora de Investimentos, Flávia Nazaré de Souza Barletta, comentou a importância
de melhor discussão sobre as ações a serem tomadas para atendimento da Instrução
Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020, com vigência iniciada em 1º janeiro de 2021,
que estabelece procedimentos contábeis das EFPC, e estrutura o plano contábil e
funcionamento

de

contas,

especialmente aos registros

de despesas dos

investimentos.

Em continuidade, solicitou o agendamento de reunião com as consultorias jurídica e
atuária para unificar o entendimento sobre a Instrução.
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A diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, comentou sobre reunião
realizada no dia 6 de janeiro com a procuradora do IGEPREV, representante do
Estado do Pará, para esclarecimento de dúvidas sobre a implantação do regime de
previdência complementar para os servidores públicos do Estado.

Ainda, apresentou a última posição do relatório mensal de participantes, bem como
dos Institutos Obrigatórios, Portabilidade, Resgate, Benefício Proporcional Diferido e
Autopatrocínio.

A diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, informou que foi dado início ao
processo de migração do servidor para as “nuvens”, incluindo a intranet, que também
estará acessível remotamente aos empregados da SP-PREVCOM. Na sequência,
informou sobre o andamento do fluxo digitalização de processos e documentos de
todas as Diretorias, já iniciado.

