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ATA DA 417ª REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 08 de
dezembro de 2020, na sede da SP-PREVCOM

Presentes os Diretores Carlos Henrique Flory, diretor Presidente, Patrícia Sales de
Oliveira Costa, diretora de Relacionamento Institucional, Karina Marçon Spechoto
Leite, diretora de Seguridade, Karina Damião Hirano, diretora Administrativa, Flávia
Nazaré de Souza Barletta, diretora de Investimentos e com a presença de Roberto
Pitaguari Germanos, assessor jurídico da Presidência.
O diretor Presidente o Sr. Carlos Henrique Flory, relatou sobre conversa que teve com
a empresa Gartner a respeito de proposta de consultoria para melhorias tecnológicas
da Fundação, comentando que ainda deseja averiguar com maior atenção a
pertinência do quanto proposto em face às necessidades da Fundação para o ano de
2021.
Foi debatido as tarefas requisitadas à Fundação na última Reunião do Conselho
Deliberativo da fundação, destacando preocupação a respeito dos detalhes para
implantação do sistema de home office definitivo para parte dos colaboradores e das
melhores maneiras para atender os questionamentos dos Conselheiros de
Administração a este respeito.
Em seguida houve breve debate a respeito da biossegurança da Fundação, em que
foi informado que a sede passou por criteriosa desinfecção, permitindo a volta de
colaboradores que necessitem a presença física para cumprimento de tarefas.
Aprovou-se ainda o envio de cobrança aos entes que tenham contribuições
administrativas em aberto neste ano de 2020, com a maior transparência possível.
Finalmente comentou-se a respeito do projeto de concessão de empréstimos a
participantes, e das reuniões técnicas ocorridas a respeito e as que ocorrerão, com
marcante preocupação a respeito da viabilidade econômica do projeto, considerando
seus custos e os valores a serem emprestados, bem como seus efeitos contábeis
frente aos investimentos da Fundação.

