ATA DA 458ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 29 de
setembro de 2021, na sede da SP- PREVCOM:

Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora
Administrativa, Karina Damião Hirano, a Diretora de Investimentos, Flávia
Nazaré de Souza Barletta, a Diretora de Seguridade, Karina Marçon
Spechoto Leite, a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales
de Oliveira Costa, com a participação de Joseane Silva Prado, assistente
técnico da Fundação. A Diretora de Seguridade informou que a área iniciou
as providências para planejamento do recadastramento dos beneficiários.
A Diretora de Relacionamento Institucional trouxe a conhecimento da
Diretoria Executiva a solicitação formal da não incidência de juros e
correções de parcelas do repasse do Estado do Mato Grosso durante o
período em que o plano ficou incipiente, antes de sua total
operacionalização e implementação. A possibilidade de não cobrança
neste caso específico já havia sido apresentada e avaliada pela Diretoria
Executiva, contando com parecer jurídico favorável à possibilidade, sendo
então acatada e aceita, por unanimidade, encerrando o assunto.

Na sequência dos debates a Diretora de Investimentos indicou que a área
iniciara os trabalhos para adesão da Fundação ao “Código de

Autorregulação em Governança de Investimentos” da ABRAPP, SINDAP
e ICSS.
Em seguida a Diretora de Seguridade trouxe o resultado do processo
seletivo promovido pela Comissão de Avaliação e Análise de Propostas
para o Convênio de Adesão de Plano de Benefícios junto a Entidade
Fechada de Previdência do Estado do Pará, dando conta que a SPPREVCOM foi a primeira colocada dentre as entidades que apresentaram
proposta. A Diretoria Executiva, ciente do resultado, indicou a necessidade
de que os passos para a constituição do novo plano e acolhimento do
Estado do Pará na qualidade de ente patrocinador sejam tomados.
A Diretora Administrativa então lembrou a todos a respeito do retorno do
trabalho presencial no novo sistema de home office na primeira semana
de outubro. Após o anúncio, o assessor Roberto Pitaguari Germanos
apresentou a proposta de texto do “Manual de Gestão dos Assuntos
Jurídicos Contenciosos e de Responsabilidades da Assessoria Jurídica” à
Diretoria Executiva. Avaliado o texto, foi aprovado por unanimidade da
Diretoria, devendo seguir para sua divulgação.
O Diretor Presidente trouxe como última pauta a necessidade de
encaminhamento ao Conselho Deliberativo a sugestão de integrantes da
Comissão Eleitoral, para renovação parcial de membros do Conselho
Deliberativo e Fiscal, representantes dos participantes e assistidos, que
possuem mandato vigente até abril de 2022. Feitos os debates, a Diretoria
Executiva decidiu por encaminhar as duas indicações da Diretoria
Executiva ao Conselho Deliberativo, indicadas as colaboradoras Sandra
Regina Bidin Pavan Firmiano (Assessora de Seguridade) e Fabiana
Cristina Ishikawa Raniero (Assessora de Comunicação).

