ATA DA 460ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 13 de
outubro de 2021, na sede da SP- PREVCOM:

Participaram 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 relatou a necessidade de alinhamento com a seguradora
Mongeral Aegon. Definiu-se que a entidade entraria em contato com a
direção da seguradora para encaminhar o assunto.
Em seguida a Diretora de Relacionamento Institucional ressaltou a
importância de se cuidar da recepção do Estado do Pará e da constituição
e aprovação de seu plano individual. A respeito dos novos entes, foi então
informado que o município de Valentim Gentil - SP reputou vencedora a
Fundação em seu processo seletivo, assim informando seu desejo em
integrar o Plano PREVCOM-MULTI. Sobre a notícia de desclassificação
da entidade no processo seletivo de Rio Negrinho – SC, a Diretoria
Executiva entendeu por bem não recorrer, dado que a entidade fora
instada a declarar que assumiria custos financeiros de adaptação
informática e de sistemas de maneira ampla e genérica, declaração
considerada imprópria por sua natureza e extensão no caso. Mesmo tendo

oferecido declaração indicando quais as necessidades de adaptação,
simples, requisitadas ao ente para envio dos leiautes, o município
considerou

a

declaração

como

não

entregue,

causando

a

desclassificação. A Diretoria Executiva tomou então ciência do Parecer
Técnico 02/2021 elaborado pela PRP Soluções Contábeis, concordando
com a readequação da escrituração das receitas administrativas sugeridas
no respectivo parecer contábil, para correto enquadramento da Taxa de
Carregamento e Taxa de Administração da entidade.
Finalmente, a Diretora de Relacionamento Institucional relatou a respeito
da apresentação institucional que fizera ao Comitê de Implantação da
Previdência Complementar do Estado do Rio Grande do Norte, em evento
virtual.

