ATA DA 483ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 5 de abril de
2022:
Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora de Investimentos,
Flávia Nazaré de Souza Barletta, a Diretora Administrativa, Karina Damião Hirano, a
Diretora de Seguridade, Karina Marçon Spechoto Leite, a Diretora de Relacionamento
Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa, e a assessora da Entidade, Joseane da
Silva Prado. Foi admitida a presença da consultoria de investimentos PPS, com ciência
do Comitê de Investimentos da entidade e a pedidos da Diretoria. Apresentou estudo
técnico do atual cenário macroeconômico, conforme previamente requisitado.

A Diretora de Investimentos apresentou os resultados prévios dos investimentos em
março de 2022 apontando recuperação nos ativos previdenciários.

Em seguida a Diretoria Executiva aprovou a adição ao texto da Política de Alçadas,
consoante determinação do Conselho Deliberativo da entidade em sua mais recente
reunião, de forma que ficou consolidado o texto desta política, que deverá assim seguir
para publicação.

Em continuidade da reunião que o Diretor Presidente teve junto à Secretaria de
Planejamento, Orçamento e Gestão em 30 de março de 2022, informou o Diretor
Presidente que fora levado à atenção do Patrocinador a necessidade de atualização das
normas da entidade que requerem iniciativa do Estado de São Paulo.

Após, a Diretora Administrativa informou aos presentes que a área de tecnologia da
informação enviará a todos os responsáveis, por correio eletrônico, os relatórios de
permissão de acesso aos módulos do sistema corporativo e as pastas de rede, para a
necessária revisão e validação.

ATA DA 483ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 5 de abril de
2022:
Cientes do tema, a Diretoria Executiva procedeu à revisão dos temas recorrentes da
pauta, cobrindo o andamento do processo de autorregulação, o rearranjo do leiaute da
sede que deve iniciar na sexta-feira dia 8 de abril, o andamento dos trabalhos
desenvolvidos com a consultoria contábil externa PRP bem como a iminência do
lançamento do sistema de cashback em favor dos participantes.

