ATA DA 459ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 6 de
outubro 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, e Roberto Pitaguari Germanos, assessor jurídico da Fundação.
O Diretor-Presidente comentou sobre a análise do convênio de adesão do
Município de Mairiporã ao PREVCOM MULTI. O convênio de adesão foi
submetido à aprovação da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar, devendo ser publicada Portaria pela autarquia federal nos
próximos dias.
Na sequência, comentou sobre o recebimento do comunicado de que a
Prefeitura Municipal de Santos aprovou a SP-PREVCOM como gestora do
Regime Previdência Complementar do município após seleção realizada. Nesse
sentido, deve ser iniciada as tratativas para assinatura do convênio de adesão
para encaminhamento à Previc.
Logo após, o Diretor-Presidente comentou sobre consulta realizada junto aos
membros do Conselho Deliberativo representantes dos participantes e assistidos
para indicação de membro para compor a Comissão Eleitoral da SP-PREVCOM
para que seja dado início processo eleitoral para renovação parcial de membros
de seu Conselho Deliberativo e Fiscal, representantes dos participantes e

assistidos, que possuem mandato vigente até abril de 2022. A Comissão
Eleitoral deve ser composta por 3 membros, sendo 2 membros indicados pela
Diretoria Executiva e 1 membro indicado pelos representantes dos participantes
e assistidos no Conselho Deliberativo. Nesse sentido, considerando as
indicações da Diretoria Executiva e a indicação dos conselheiros Ana Paula
Garcia Romero, José Francisco Dutra da Silva e César Silva, deverá ser
constituída a Comissão Eleitoral, composta pelos seguintes membros: Sandra
Regina Bidin Pavan Firmiano, na condição de Presidente da Comissão, Fabiana
Cristina Ishikawa Raniero e Sônia Almeida Silva.
A Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano apresentou os balancetes do
mês de agosto/2021. Em seguida, a Diretora de Relacionamento Institucional,
Patrícia Sales de Oliveira Costa, comentou sobre a realização da Live “O poder
do não na vida Financeira”.

