ATA DA 476ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 08 de fevereiro
de 2022:
Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora Administrativa,
Karina Damião Hirano, a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de
Oliveira Costa, a Diretora de Investimentos Flávia Nazaré de Souza Barletta e a Diretora
de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite. A Diretoria Executiva revisou as
propostas de alterações legislativas de interesse da entidade, de forma a apresentá-las
aos responsáveis pelo assunto perante o Governo do Estado.

No tema seguinte, avaliou o pedido de proposta técnica mediante edital do Município de
Embu das Artes.

A Diretora de Investimentos procedeu com uma apresentação do desempenho da
carteira de investimentos dos Planos da Fundação aos demais diretores, apresentando
os números, rentabilidades, perspectivas e resultados financeiros.

A Diretoria então reviu e deliberou por enviar os avisos de inadimplemento dos entes
com atraso com suas obrigações pecuniárias com o aporte devido nos respectivos
Termos de Compromisso.

A Diretoria passou então a revisar pautas recorrentes, de forma a acompanhar o
desenvolvimento de projetos como a implantação do sistema de Business Intelligence, o
futuro empréstimo a participantes, a adesão à autorregulação.

Em seguida houve debate a respeito da notícia de que o Município de São Paulo deseja
regulamentar a migração de seus ativos, dispondo a entidade a auxiliar o ente naquilo
que lhe couber.
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de 2022:
Por fim, a Diretora de Investimentos comunicou a solicitação que fez a todos os
prestadores de serviços de sua área para que cessem o envio de correspondências
físicas, em especial as que tratam de dados financeiros, de forma a receber somente em
formato digital. Com a medida, espera-se reforçar a segurança das informações.

