ATA DA 442ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 9 de junho 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, Flávia
Nazaré de Souza Barletta, Diretora de Investimentos, Patrícia Sales de Oliveira Costa,
Diretora de Relacionamento Institucional, e Roberto Pitaguari Germanos, assessor
jurídico da Fundação. O Diretor-Presidente convidou a participar da reunião as
representantes da PFM Consultoria, Cinthia Shingai e Amanda Souza, para
apresentação do relatório final do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles
Internos da SP-PREVCOM.

Na sequência, comentou sobre a proposta de evento destinado aos entes federativos
interessados na implementação do Regime de Previdência Complementar. A diretora
Patrícia Sales de Oliveira Costa apresentou proposta de temas a serem discutidos no
evento, bem como sugestões dos palestrantes e debatedores.

Logo após, a diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, informou os demais
diretores sobre o andamento das tratativas com os representantes do Estado do Pará
visando a viabilização da proposta de regulamento do plano de benefícios destinado aos
servidores públicos do Estado.

Logo após, a diretora de Investimentos, Flávia Nazaré de Souza Barletta, comentou
sobre as reuniões que está realizando com a consultoria PRP. Logo após, informou sobre
as diversas reuniões que vem realizando com os gestores do Fundo BTG PACTUAL
Investimentos Sustentáveis e de Impacto Fundo de Investimento em Participações –
Multiestratégia, na tentativa de sanar as dúvidas e concluir a análise para decisão sobre
a aplicação. Em continuidade, o assessor jurídico comentou sobre os principais pontos
de atenção levantados pela consultoria jurídica externa.
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Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 9 de junho de
2021, na sede da SP- PREVCOM:
Na sequência, a diretora Patrícia Sales de Oliveira Costa comentou sobre o guia de
boas práticas para participação de reuniões online, preparado pela Diretoria de
Relacionamento Institucional e já disponibilizado aos empregados da SP-PREVCOM.

