ATA DA 490ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 19 de maio de
2022:

Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora Administrativa,
Karina Damião Hirano, a Diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, e a
assessora Fabiana Cristina Ishikawa Raniero, Coordenadora de Comunicação da
Entidade, e Paulo Roberto da Rosa, assessor atuarial da SP-PREVCOM. Ausência
justificada da Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa,
por motivo de férias. O Diretor-Presidente Carlos Henrique Flory convidou a participar da
reunião a equipe da Conde Consultoria Atuarial, os senhores Newton Conde, Alberto dos
Santos e Daniel Conde, para discussão sobre a viabilidade de implantação do projeto de
concessão de empréstimo aos participantes.

Na sequência, o Diretor-Presidente informou que a carteira de investimentos da SPPREVCOM registrou rentabilidade de – 0,02% no mês de abril. O resultado mensal foi
influenciado principalmente pelo desempenho negativo da Bolsa de Valores, que fechou
o mês com queda de – 10,10%, uma das maiores da histórica recente.

Logo após, com a palavra a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, comentou
sobre os atestados de adesão da SP-PREVCOM aos códigos de Autorregulação em
Governança Corporativa e de Governança em Investimentos, emitidos pelo Conselho de
Autorregulação da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar – ABRAPP. A Diretora Administrativa lembrou que as adesões
credenciam a SP-PREVCOM à etapa final de obtenção dos Selos de Autorregulação.

Na sequência, a Diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, comentou sobre
o processo de alteração do regulamento do plano de benefícios SP Previdência,
submetido à análise da Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
Previc, para permitir o ingresso dos servidores públicos do Município de São Paulo que
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optem pela migração de regime de previdenciário, de acordo com a nova legislação
municipal. Logo após, a Diretora informou que devem ser concluídas as coletas das
assinaturas no convênio de adesão do Estado do Pará ao plano de benefícios
PREVCOM-PA, em fase de implantação.

Em seguida, a assessora Fabiana Cristina Ishikawa Raniero informou os diretores sobre
o agendamento de reunião com a empresa responsável pela revisão e manutenção do
simulador de benefícios. O objetivo é dar prosseguimento ao projeto de implantação da
nova ferramenta aos participantes de todos os planos de benefícios. Na sequência,
informou que o Boletim mensal com as principais informações do mês de maio foi
disponibilizado aos participantes dos planos nesta semana.

