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ATA DA 167a REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016 

DATA, HORA E LOCAL: As quinze horas do vigesimo oitavo dia do mes de novembro do ano de 

dois mil e dezesseis, na sala de reuniaes da Funpresp-Exe. PRESENcAS: Sr. Ricardo Pena 

Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Jose Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sr. Tiago Nunes 

de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sra. Marlene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de 

Administracao. Presentes tambem na reuniao o Sr. Antonio dos Santos Drumond Filho, Auditor-

Chefe Subsdtuto, a Sra. Leonia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, e a Sra. Rayanne Cristina 

da Silva da Fonseca, Analista Administradva. MESA: Presicliu a sessio o Diretor-Presidente, Sr. 

Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Rayanne Crisdna da Silva da Fonseca, Analista 

Administrativa. ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovagao da Ordem do Dia; 2) 

PDE 400/2016 — Norma das advidades de consultoria e de assessoramento juridicos; 3) PDE 

404/2016 - Balancetes - out/2016 e Resultados econOmico-financeiros, fluxo de caixa e execucao 

orcamentaria/PGA - out/2016; 4) PDE 406/2016 — Alteracoes do conjunto de formularios do Plano 

ExecPrey, apOs mudancas efetuadas em razao do novo Regulamento do Plano; 5) PDE 402/2016 - 

Aquisicao de equipamentos: Estacoes de Trabalho e Monitores. Assuntos informativos: 6) Plano 

Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2017; 7) PDE 408/2016 - Demandas do Conselho 

Fiscal — reapresentacao da situacao de liquidez e solvencia da Entidade, dos Pianos de Beneficios e do 

FCBE; 8) PDE 401/2016 — Cientificacao de mensagem eletrOnica enviada por representante de 

chapa, questionando a necessidade de desincompatibilizacao de candidato; 9) PDE 403/2016 — 

Processo de negociacao corn a cotnissao dos empregados a partir das reivindicagoes apresentadas; 10) 

PDE 405/2016 — Resposta a mensagem eletrOnica datada de 24/11/2016 — Solicitacao de revisao 

pela DE quanto a necessidade de desincompatibilizacao de canclidato — EleiçOes Funpresp-Exe/2017; 

11) Informes. Assuntos Extra-Pauta: 12) Resposta ao Memorando n° 1585/2016/GABIN, de 25 de 

outubro de 2016, que trata da deliberacao da DE em relacao as demandas do Conselho Fiscal 

INSTALAcAO: Verificado o quorum necessario, de acordo corn o art. 51 do Estatuto da Funpresp-

Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reuniao e declarou abertos os 

trabalhos. DELIBERAcOES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria 

Executiva. Item 2) A Norma das advidades de consultoria e de assessoramento juriclicos sera 

apresentada em reuniao posterior da Diretoria Executiva. Item 3) 0 Sr. Jose Luiz Barros Junior, 

Gerente de Contabilidade e Finangas, apresentou, pot meio do PDE n° 404, de 23 de novembro de 

2016, e da Nota Tecnica n° 689/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de novembro de 
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2016, os Balancetes, o fluxo de caixa dos Pianos de Beneficios ExecPrev e LegisPrev e a execuedo 

orcamentaria do Plano de Gestao Administrativa — PGA, relativos ao mes de outubro de 2016. A 

materia foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolucao n° 602. 

RESOLUc.A.0 N° 602: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDACA 0 DE PREVIDENCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — 

FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuieeies e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundaeao, 

aprovou os Balancetes, o Fluxo de Caixa dos Pianos de Beneficios ExecPrev e LegisPrev e de Gestao 

Administrativa — PGA, hem como a execucao oreamentaria do PGA, reladvos ao mes de outubro de 

2016, conforme documentos anexos, e determinou o encarninhamento a apreciacao do Conselho 

Fiscal. Determinou, ainda, que os Balancetes sejam encaminhados a Previc, em atendirnento a 

Instrucao Previc n° 34, de 24 de setembro de 2009 e alteraeoes. Item 4) As alteracOes do conjunto de 

formularios do Plano de Beneficios ExecPrev de acordo com os requisitos exigidos pelo novo 

regulamento do referido piano sera° apresentadas em reuniao posterior da Diretoria Executiva. Item 

5) A Sra. Marlene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administracao, apresentou, por intermedio 

do PDE n° 402, de 24 de novembro de 2016, e das Notas Tecnicas n° 

694/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 24 de novembro de 2016, e n° 

684/2016/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 22 de novembro de 2016, solicitacao de abertura de 

processo para aquisieao dos seguintes equipamentos: estaeOes de trabalho e monitores. A Diretoria 

Executiva apreciou a materia e deliberou por sua aprovacao por meio da Resolucao n° 603. 

RESOLUcA0 N° 603: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAGA0 DE PREVIDENCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — 

FUNPR_ESP-EXF„ no uso de suas atribuieeies e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundaeao, 

aprovou a abertura de processo para aquisicao dos seguintes equipamentos: estacoes de trabalho e 

monitores, conforme documentos anexos. Item 6) 0 Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - 

PATAI 2017 sera apresentado em reuniao posterior da Diretoria Executiva. Item 7) 0 Sr. Ricardo 

Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermedio do PDE n° 408, de 25 de novembro 

de 2016, demanda do Conselho Fiscal, realizada em sua 39' Reuniao Ordinaria do dia 21 de outubro 

de 2016, referente a solicitaeao de maior detalhamento sobre as premissas adotadas e os instrumentos 

utilizados na projeeao da evolucao do Patrimonio dos Pianos de Beneficios da Funpresp-Exe. A 

Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou encaminhamento da materia a 

c
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Gerencia de Atuaria e Beneficios corn retorno a Diretoria Executiva. Item 8) 0 Sr. Ricardo Pena 

Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermedio do PDE n° 401, de 23 de novembro de 

2016, informacao sobre o conteUdo de mensagem eletronica enviada pot representante de chapa 

inscrita nas Eleici5es da Funpresp-Exe de 2017 referente ao questionamento da necessidade de 

desincompatibilizacao de canclidato. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. Item 9) 

A Sra. Cristina Calvet Guimaraes, Gerente de Gestao de Pessoas, apresentou, por intermedio do PDE 

n° 403, de 23 de novembro de 2016, e da Nota Tecnica ri° 692/2016/GEPES/DIRAD, de 23 de 

novembro de 2016, relato do processo negocial corn a Comissao dos Empregados da Funpresp-Exe. 

A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. Item 10) 0 Sr. Ricardo Pena Pinheiro, 

Diretor-Presidente, apresentou, por intermedio do PDE n° 405, de 24 de novembro de 2016, 

solicitacao, formalizada por chapa inscrita nas Eleicoes da Funpresp-Exe de 2017, recurso de revisao 

pela Diretoria Executiva quanto a necessidade de desincompatibilizacao de candidato. A Diretoria 

Executiva apreciou o assunto e determinou a revisao da conclusao 3, da sua Resolucao n° 566, 

estabelecendo que os membros integrantes dos &gaps colegiados estatutarios da Fundacao de 

Previdencia Complementar do Servidor Public° Federal do Poder Executivo — Funpresp-Exe, 

candidatos a quaisquer dos cargos eletivos nas eleiceies 2017, excepcionalmente, a contar da 

homologacao definitiva das inscricaes das chapas pela Comissio Eleitoral, nao poderao participar das 

reuniOes ordinarias e extraordinarias de seus respecdvos colegiados, em razao do processo eleitoral 

em curso, ate a proclamacao do seu resultado definitivo, considerando-se ausencia justificada. 

RESOLUcA0 N° 604: A DIRETORIA-EXRCUTIVA DA FUNDAcAO DE PREVIDENCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — 

FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuic5es e no exercicio do seu juizo de retratacao previsto no 

'ambito do processo eleitoral, conforme disposto nos §§ 30  e 4° do art. 9° do Regulamento Eleitoral 

(RE), e, ainda, CONSIDERANDO: (i) Que a Funpresp-Exe se sujeita aos principios e normas que 

regem a Administracao PUblica (arts. 4° e 6° do Estatuto), dentre os quais, os principios da 

preponderancia do interesse pUblico sobre o interesse particular, da impessoalidade e da moralidade 

administrativa; (ii) A preservacao da isonomia entre os candidatos (art. 7°, § 2°, II do RE), 

conferindo-lhes tratamento equanime; (iii) A necessidade de acautelamento do processo eleitoral, no 

senddo de impedir que candidatos se utilizem da funcao, cargo ou emprego, de natureza pUblica ou 

privada, em beneficio de suas canclidaturas, preservando a normalidade e legitimidade das eleiceies, 
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nos termos do Parecer Juridic° n° 72/2016/GEJUR/Funpresp-Exe; (iv) A necessidade de evitar 

situagOes de potencial conflito entre os interesses pessoais dos candidatos, diretos ou indiretos, e os 

interesses institucionais da Funpresp-Exe; e, (v) A necessidade de preservacao da lisura do processo 

eleitoral (art. 7', § 2°, IV, e art, 8', VII, ambos do RE). RESOLVE rever a conclusao 3, da sua 

Resolucao n° 566, para assim estabelecer: Os membros integrantes dos Orgaos colegiados estatutarios 

da Fundacao de Previdencia Complementar do Setvidor Pnblico Federal do Poder Executivo — 

Funpresp-Exe, candidatos a quaisquer dos cargos eletivos nas eleicoes 2017, excepcionalmente, a 

contar da homologacao definitiva das inscricoes da chapas pela Comissao Eleitoral, nao poderao 

pardcipar das reuniaes ordinarias e extraordinarias de seus respecdvos colegiados, em razao do 

processo eleitoral em curso, ate a proclamacao do seu resultado definitivo, considerando-se ausencia 

jusdficada. Item 11) Os seguintes informes foram apresentados: 11.1) 0 Sr. Ricardo Pena Pinheiro, 

Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) participagao em palestra na Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria (Anvisa), realizada no dia 23 de novembro 2016; b) pardcipacao no 18° Premio 

Abrasca RelatOrio Anual, realizado no dia 24 novembro de 2016; c) reuniao, realizada no dia 25 de 

novembro de 2016, corn o Ministro e secretarios do Ministerio do Planejamento, Desenvolvim.ento e 

Gestao (MPDG) para tratar de governanca, de adesao automatica e do PL 6088 (PrevFederacao). 

11.2) 0 Sr. Jose Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) 

pardcipacao no Forum da Previdencia, realizado no dia 22 de novembro de 2016, no Rio de Janeiro 

(RJ); b) pardcipacao no Seminario de Previdencia Complementar — Perspecdvas e desafios em meio 

ao atual cenario demografico e economic° brasileiro, realizado no dia 24 de novembro de 2016. Neste 

mesmo evento, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Invesdmentos, destacou a 

apresentaclo do representante da Towers Watson que expOs os casos de sucesso e insucesso de 

solucOes em previdencia no mercado internacional; c) reuniao, realizada no dia 25 de novembro de 

2016, corn o Diretor da Secretaria de Gestao de Pessoas e Relacoes de Trabalho no Servico Public° 

(SEGRT), Sr. Rogerio Xavier, para tratar das rubricas de descontos da Funpresp-Exe. 11.3) 0 Sr. 

Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos informou sobre reuniao, realizada no dia 

28 de novembro de 2016, corn representantes do MPDG para tratar de consignacaes de emprestimos 

aos participantes da Funpresp-Exe. Item 12) A Sra. Maria de Fatima Gomes de Lima, Gerente de 

Comunicacao e Relacionamento, apresentou, por intermedio do PDE no 409, de 25 de novembro de 

2016, resposta ao Memorando n° 1585/2016/GABIN/Funpresp-Exe, de 25 de outubro de 2016, que 
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trata de solicitacao do Conselho Fiscal referente a proposta de alteracao de pergunta contida em 

Formulario de Desistencia do Plano de Beneficios da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou 

a materia e deliberou pela manutencao do texto e encaminhamento da resposta ao Conselho Fiscal 

por meio da Resolucao n° 605. RESOLUcA0 N° 605: A DIRETORIA EXECUTIVA DA 

FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL 

DO PODER EXFCUTIVO — FUNPRESP-EXF,, no uso de suas atribuicoes e nos termos do art. 47 

do Estatuto da Fundacao, determinou a manutencao do texto contido no Formulario de Desistencia 

do Plano de Beneficios da Funpresp-Exe, bem como encaminhamento de resposta ao Conselho 

Fiscal, conforme documentos anexos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. 

Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reuniao, as 16h50, da qual 

lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os 	sent is. E, para constar, eu, Rayanne 

Grist:lila da Silva da Fonseca, secretaria da reuniao, lavro e s screvo sta Ata. 

Rica do Pena Piniriro 
Diret -Presidente 

0_4 -1-7;.:4— 

Mari1en\e-1-eirari Eras Alves Filha 
Diretora de Administracao 

k
s
se PinhI  o-d'e-Miranda --- 

Diretor-de Seguridade 

TiagoNunes de Freitas Dahdah 
Diretor de Investimentos 

1-41yex 1,, APJ7 ch_ s  
Rayanne Cristina da Silva da Fonseca 
Sectetaria da Reuniao 
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