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ATA DA 416ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 02 de
dezembro 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 assuntos analisados pelo Conselho
Deliberativo da SP-PREVCOM na reunião ordinária realizada em 26 de novembro,
sendo a aprovação da proposta Orçamentária para o exercício social de 2021, as
Soluções advindas do estudo de fronteira eficiente a serem adotadas nas Políticas de
Investimentos dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa do
próximo exercício, bem como os planos de custeio dos planos de benefícios para o
exercício de 2021.
A diretora de Investimentos, Flávia de Souza Nazaré Barletta, informou que a
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC emitiu seu
atestado de habilitação para função de Administrador Estatutário Tecnicamente
Qualificado - AETQ da SP-PREVCOM, em substituição do Diretor-Presidente, Carlos
Henrique Flory.
A diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, comentou
sobre a aprovação do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM-MT e do
convênio de adesão do Estado de Mato Grosso, patrocinador do plano, conforme
Portaria PREVIC nº 821, de 25 de novembro de 2020.
Informou sobre o último evento deste ano destinado aos participantes dos planos de
benefícios, o workshop online “Prepare seu orçamento para 2021”. A ação, agendada
para o dia 9 de dezembro, faz parte da série Conta Comigo, o programa de educação
financeira e previdenciária da SP-PREVCOM.
A diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, apresentou os balancetes do mês de
outubro/2020, validados pela PREVIC, para conhecimento da Diretoria Executiva.
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Ainda, em atenção à Instrução Previc nº 30, de 19 de agosto de 2020, indicou os
empregados da SP-PREVCOM que exercerão as funções de Gestor de Recursos
Humanos e Gestor de Autorização de Acesso. Os diretores aprovaram os indicados,
por unanimidade, devendo o credenciamento ser submetido à Previc, conforme
determina a Instrução supracitada.

