ATA DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 18 de
setembro 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 as tratativas de renegociação do contrato
de locação do imóvel sede da SP-PREVCOM. Disse que foi apresentada uma
contraproposta aos proprietários que se comprometeram a avaliar.
Paralelamente estão sendo analisadas outras opções, já que o avanço da
implantação do home office de forma regular à parte dos empregados da SPPREVCOM se relaciona à definição do novo espaço físico em estudo.
O Diretor-Presidente comentou que a rentabilidade dos investimentos da SPPREVCOM do mês de agosto/2020 superou o objetivo previsto. No acumulado
do ano, o retorno também é positivo.
As Diretoras de Seguridade e de Investimentos comunicaram que houve avanço
na proposta do termo de referência para implantação do empréstimo aos
participantes.
A Diretoria Executiva, após análise, aprovou a constituição do Plano de
Benefícios do Comitê Gestor do Plano de Benefícios SP Previdência.
A Diretora de Seguridade informou que o Plano de Benefícios PREVCOM MS,
destinado aos servidores do Mato Grosso do Sul, deu início à arrecadação de
contribuições. A Fundação deverá comunicar à PREVIC, dando início à

elaboração da Política de Investimentos do Plano PREVCOM MS, a ser
submetida à aprovação do Conselho Deliberativo.
O Diretor-Presidente comentou sobre a reunião realizada com representantes do
Estado do Mato Grosso para implantação do Plano de Benefícios devendo ser
iniciado o estudo do Regulamento do Plano de Benefícios, em razão da
publicação da Lei Complementar Estadual nº 670, de 04 de setembro de 2020,
que instituiu o regime de previdência complementar no âmbito do Estado.
A Diretora de Relacionamento Institucional informou que foi iniciado o projeto de
digitalização das fichas de inscrição dos participantes da Entidade.
A Diretora Administrativa submeteu à discussão a prorrogação do plano de
retorno ao trabalho presencial dos empregados da SP-PREVCOM. Após
discussão, e considerando a manutenção da medida de quarentena no Estado
de São Paulo, a Diretoria aprovou por unanimidade prorrogar por mais quinze
dias o plano de retorno.

