ATA DA 463ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 10 de
novembro de 2021:

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 DiretorPresidente comentou os processos de implantação de plano e de convênios de
adesão, submetidos à análise da Previc, sendo eles: a) o plano de benefícios
PREVCOM-PA e respectivo convênio de adesão do Estado do Pará; e b) os
convênios de adesão dos municípios de Santos e de Valentim Gentil ao plano
de benefícios multipatrocinado PREVCOM MULTI.
Na sequência, a Diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite,
mencionou que o prazo para instituição do Regime de Previdência
Complementar – RPC para os Entes Federativos que possuam o Regime Próprio
de Previdência Social – RPPS se esgota em 13.11.2021.
Na sequência, o Diretor-Presidente informou que foi convidado pelo Comitê de
Auditoria da SP-PREVCOM para participar da próxima reunião do colegiado,
agendada para o dia 12.11.2021.
Em seguida, a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de
Oliveira Costa, comentou sobre a realização da Live “Como mudar a sua mente
e praticar bons hábitos financeiros”. Também mencionou o bom resultado da

Live “Organização financeira é sinônimo de sucesso”, realizada em 09.11.2021,
destinada especialmente aos funcionários da Entidade. Logo após, a Diretora de
Relacionamento Institucional comentou sobre o Processo Eleitoral que deverá
eleger um novo membro, e respectivo suplente, para o Conselho Deliberativo e
para o Conselho Fiscal.
Em seguida, a Diretora de Investimentos, Flávia Nazaré de Souza Barletta,
passou a detalhar sobre a rentabilidade demonstrada nas lâminas dos
investimentos fornecidas pela consultoria de investimentos da SP-PREVCOM,
PPS Portfolio Performance. O Diretor-Presidente recomendou que quando
houver alteração do sistema ou da metodologia a ser adotada nas informações
de investimentos, que seja precedida da devida comunicação aos interessados
para que não ocorram desentendimentos desnecessários. Na sequência, a
Diretora Flávia Nazaré de Souza Barletta comunicou que recentemente
participou de reunião do Comitê de Auditoria, que questionou sobre o andamento
de metas previstas no Planejamento Estratégico da Entidade. Informou ao
colegiado que 90% dos planos estabelecidos para a área foram cumpridos,
restando 10% a serem concluídos.

