
FUNOAÇÃQ DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMe NTAR DO

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
DO PODER EXECUTIVO

Funpresp
ATA DA 321' REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 1 1 DE

FEVEREIRO DE 2020

DATA, PIORA E LOCAL: Às quatorze horas e t:tinta e nove minutos do décimo primeiro dia

do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Trago Nunes de Freitas

Dahdah, Dil:etoi: de investimentos, Sr. Cícero Rafael Berros Dias, Diretor de Seguridade, Sr.

Robetto Machado Trindade, l)iretor de Administração Substituto. Presentes também na reunião

a Sra. Ana Lúcia Ferreiro dos Santos, Gerente de Governança e Planejamento, e o Sr. Marcos de

Carvalho Otdonho, Coordenador de Secretariado e Oi:gãos Colegíados Substituto. MESA:

Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, e a secretadou o Sr. Marcos de

Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Orgãos Colegudos Substituto. Regista-se a

ausência do Sr. Cleiton dos Santos Ai:aújo, Diretor de Administração, por razões de agendas

externas. ORDEM DO DIA: Assuntos Deliber4tiyQ$: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2)

PDE 033/2020 -- Ações implementadas pela Gecom (2' semestre/2019); 3) PDE 034/2020 --

Apoio Institucional (UFRA); 4) PDE 036/2020 -- Apoio Institucional (Apepteín); ASSll!!!eg

!J!&lllna!!yQS 5) PDE 027/2020 -- Plano de Ação do Relatório de Controles Internos RCI (I'

semesüe/2019); 6) PDE 032/2020 -- Estrut:uta Organizacional (nomenclatura das áí:eas gestoras

e atualização da relação de gestores/substitutos); 7) Informes; AgS!!!!!eS....EX!!alla111a

Ddilzcia11veg: 8) PDE 038/2020 -- Relatório Anual de Informações - RAI (Cmnograma de

entregas 2020; 9) PDE 043/2020 -- Apoio Institucional(Abipem); Asse!!!!ea..EX!!allalJla

1l!!ç!!ma!!yQS 10) PDE 040/2020 -- Demandas Orgãos Coleglados (82' Reunião Ordinária do

Conselho Deliberativo); e 11) PDE 037/2020 -- Projeto Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoais (Pl:incípios e Diretlbes). INSTAR:AÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo

com o ai-t. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Düetot-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro,

instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. DELIBERAÇOES: :ASSll!!!ag

Ddibcialixes Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva;

Item 2) A Sra. Leânia Vieira Gotnes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou,

pot intermédio da PDE n' 033 e da Nota Técnica n' 043/2020/Gecom/Funpresp-Exe, ambas

de 06 de fevereiro de 2020, as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e

Relacionamento (Gecom), relativas ao 2' semestre de 2019. A Diretoda Executiva tomou

conhecimento das infomlações e deliberou pelo encaminhamento da matéria ao Conselho
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Deliberativo, por intermédio da Resolução n' 1.454. RESOLUÇÃO N' 1.454: A DIRETORIA

E}(ECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR

PUBLICO F'EDER.AL DO PODER EXECUTIVO FUNPRESP-EXE, no uso de suas

atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento as demandas

registradas nas afãs da 42' e 54' Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo, de 24 de agosto

de 2016 e 25 de agosto de 2017, respectivamente, tomou conhecimento da apresentação das

ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento da Funpresp-Exe,

relativas ao 2' semestre de 2019, e detem)inou o encaminhamento da matéria, para

conhecia-mento, do Conselho Deliberativo; Item 3) A solicitação de apoio institucional por parte

da Universidade Federal Rural da Amazânia (UFRA) será analisada em reunião futura da

Diretoria Executiva; Item 4) A Sra. Leõnia Vieira Goines, Gerente de Comunicação e

Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE n' 036, de 07 de fevereiro de 2020,

solicitação de apoio institucional por parte da Associação Paulista de Entidades de Previdência

do Estado e Municípios (Apepretn), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil leais), objetivando a

realização do 16' Congresso Estadual de Previdência Apeprem, a ser realizado no período de 14

a 16 de abril de 2020. A Diretoda Executiva, tendo apreciado a proposta, aprovou-a por

intermédio da Reso[ução n' 1.455. RESOLUÇÃO N' 1.455: A D]RETOR]A EXECUT]VA

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA CON{PLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO

FEDER.AL [)O PODER EXECUTIVO -- FUNRPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos

tempos do art. 47 do Estatuto, aprovou a solicitação de apoio institucional por parte da

Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e Municípios (Apeprern), no valor de

R$ 10.000,00 (dez md reais), objetivando a realização do 16' Congresso Estadual de Previdência

Apeprem, a ser realizado no período de 14 a 16 de abril de 2020, conforme documentos anexos;

A$$yDtos InformativQU Item 5) A Sra. Ana Lúcia Ferreiro dos Santos, Gerente de Governança

e Planejamento, apresentou, por intermédio da PDE n' 027, de 31 de janeiro de 2020, o Plano

de Ação do Relatól-io de Controles Internos (RCI), referente ao I' semestre de 2019. A Diretoí:ia

Executiva tomou conhecimento do assunto, se manifestou em relação ao item 9.2.1 e

detemninou o encaminhamento da matéria para conhechnento do Conselho Deliberativo e da

Auditoria Interna, por intemlédio da Resolução n' 1.456. RESOLIJÇAO N' 1.456: A
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DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DO SERVIDOR PUBLICO FEDER-AL DO PODER EXECUTIVO -- FUNPRESP-EXE, no

uso de suas atribuições e nos termos do aH. 47 do Estatuto, tomou conhecimento do assunto, e

apresentou as seguintes manifestações em relação ao item 9.2.1 do Plano de Ação: '}//iwPm

Ltiicialmetite T'esmaltar qlle a Instmção Pmúc n" 6j2018, ellz ser ai'EIXO 24, incisa 11, deter"mina que as E.Tttidades

Fechadas de Pwüdêttcia Cona)lenletttar GiiPPC) classi#ca(hs colmo Sistemicamente Iml)onaltte deueml designar

admitiisti'apor w. comité lesponsáuel pela gestão ü riscos. Visando nzitigat' os mais diversos tipos de riscos

Lneientes ao processo ü gestão dos investi?lzentos, a F npreQ.Exe desigual.t não um administrador

indiüdualiqado, mias o Comité de Inuesti7tzetitos e B,iscos(CIR), O)gào Cole$ado, de cal'ater cotlslllti»o únci.alado

à DiletoTia Executiva cole@ada, com conDetêtlcia pata aualiat' os itluestimultos a serem realizados pela entidade e

seí.is nspectiuos riscos, }tão baueltdo, portanto, que se .falar em suboldittação bierárqaica uma ueR. que o mXQ,
indicado l)eh Fundação é o Diwtor Traga NHnes de Feitas Dabdab, fanzbém nzeznbto do CIB. B.ecopda??zos,

ainda, qlie o CIR- é composto pot l)lojissionais deúdatttente cel'ti$ícados (eúgÊncia legutatória), cota competências

témicas e n':j:leTiêttcia de mercado comprovada, fortalecendo dessa jomta todo o pl'acesso decisório dos inuestinzetttos

de .fom2a técnica e isenta. Citan20s aqui o lídio "Gouemaltça Co4oiatiua O essenciall)ala lídews'', do al.teor

Alexattdn Di Miceli da Silueira, Editora Elseüer, 2014, no qual, ao tratam' das técnicas ittdicada pata

ntelbotat' as dedsões na alta gestão, ttettbtinta aPwsenta como ntel.flor prática a eliminação da subordinação,

qamtclo eúste. Como témicas são indicadas: (i) técnica do "advogado do diabo"; (ii) técnica de gml)o nominal;

liii) témica da escalada chcisóda; e(iu) tónica das "seis cb( éus putsatites". Além disso, é ittdicado

a>Olessametite que "as témticas ücisórias aplesetttadas deueni ser titiliqadas l)elas liderattças c07}z moderação. Elas

são especialmente Úteis l)ala decisões complexas que envolvem aspectos estraté$cos Oll para aquelas tnatérias qlte

}lecessitam de maior cüatiúdade, ttão deueltdo, portanto, ser usadas pma decisões lotitleiras". Podatlto, etttetlde-se

que a atKal estatal'a do CTR, õQão colisaltiuo da Diletovia Execatiua, e sua composição por técnicos

4ecialistas, bem como pela alta dicção da F }ldação, todos detida?llente cedi$cados tta área, propicia tlllz

sistema de contrapeso ejetiuo que assegata que as decisões releuatitespassenl por u?tl ct.ivo iltcl®etidente, qual®cado,

bem injol'nado e c07}t força executória; b) adicionalmente, e?lz codoimidade ao B,eÚmettto Itltertlo da FKttl)req'

E.xe, et21 ser alugo 56, S 3'. as decisões do CIR são tomadas l)or meio da maioria simples dos votos. }qesse

cotttexto, o processo decisóào no âmbito do Comité é condK$do com lastro documental e atl41a discussão témica a

ie4eito dos telhas a suam delibetados, gelando, elli dotei'minadas sitlxações, tlijerelttes l)otttos de obsta e
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etitetidinzultos que ettriquece?ti o processo decisório, semeie tratados de jot'ma impessoal, t)roFissional e técnica. A

segltir exemplos de processos delibetatiuos cÜa utiaitinidade }tão joi atitiÚda, sem isso nl)iesnitat' qtlalqKer tipo de

obstáculo ao processo decisório oll (in)snboldiltação bierárqllica, até l)orque as 7}zatéúas são recotlieltdadas à

Diretmia Exemtiua que l)odenz Oll irão segui-Las, de acordo com as alçadas decisõüas da Ftlndação: i) B.eztttião

Extlaoidináüa CIR ti' 26, ü ll de }louenzbto de 2019: "...o Sr. Trago Nuttes de Fwilas DalJdab, Diretorde

ç.tluestinlellto, se posicimiot.i pelo óbice et7i relação à sua aquisição, tendo o Comité, pollanto, }lão atiTl@do a

titiattimidade etlz sua deliberação...", o qlte resultou na não aq14isiçào do título pHuado proposto pelo Flindo de

Inpestinzento; e ii) Rezfnião Oldinát'ia CIR tl' 52, de 25 de jeuewiTO de 2019: "-.Os rlzenibros do Comité

tottzat'an7 conbeúmetito da rnatéüa e deter'nlinaranl por itttet'médio da'B,esolwção tla 36: a) a utilização do cettáüo

}teutro enz relação à -Alocução ç)bjetiuo (en atettdimenLo ao preústo na }qota Técnica n'

395j2018jGt.OVXJGV.COt) IDIWNIFniple9.Exe pal'a casos de ttão utlaltin2idade)...'', tendo ocorrido

}ltlz Dota diueWente pelo Quente técnico da área qtle resllLtolt tia escola)a da alocução dderetite do indicado pel.a

maioria do CoLe@ado qt.te ittclui o Diletor-Plesideltte e o Diietol' ü Inuestipzetitos; c) a natlireWa das atiúdades

da Gerência Jurídica/GE]UR e da Gepêltcia de Pálida//lento e Riscos/GEPRI, Gonzo nodeadotas da

legalidade e confot'unidade, ieWectiuanienle, dos ates platinados pela FI.tltdação, }lecessita de pLetta aulottolnia lias

;uas análises e rlzanifestações. /lo sllgetir "uoR. e Dolo" a essas Getê+tcias em unz Comité consultivo, estütanteltte

técnico e eWecialiWado, gela nataralmeltte uln alto visco ü eústência de conflitos de interesses, podeltdo sel,is

parecetesjanálises possltímtlz meses de imparcialidade. Citamos amai, minis ltltza uen o lauto "Gouetltança

EDItal'atava -- O essellcialpai'a líderes", do ai4tor-Akxandre Di M.iceli da Silueira, Editora Elseúer, 2014, }lo

qual cottsta e:,.:j;lressatnutte que Lodos os Códigos do Mando de Melhores \)fálicas de Gouelltaltça detelmitlanl qLte

as pessoas sÜeiLas a ittteresses potencialmente con$iLatiLes coral os da organização se abstutlJam de l)alticiPar das

disctlssões e de Dotar dtnante sua deliberação. -Aléns disso, ittdica qlte o nletbor afazer para as empresas e pata

os própüos conjlitados é estar a padicWação das pessoas etli decisões tias quais possllan2 }1zais de unz interesse

simwltatleatliente; d) ademais, por se tratar' de l.itn Comité técnico, ueàjzca-se unia falta de comi)etência técnica da

Gelê+túa jurídica e da Getêtlcia de Planqametlto eB.iscos T)ara deliberaieni sobre os asslilltos tratados }lo Comité,

aplicados diretaniente aos ittstlun2entosjinaticeilos; e) s geàr incluir a GE]UB.- e GE.P\U e exc] ir as gerêttdas

téclticas de itipestimeliLos Falece indicam' que o CllR. faça sotnente "gestão de T)etnias jtnallceiias", qualtdo }ia

pet'jade, ]lo ambiente }lzaci'oecollâmico anual dejul'os t'cais 7}ntito baixos (ml'tojo'\'N.B 2024 de 1,43'/o a.a e

lotigoltql-N.B 2055 de 3,57'/o a.a), deuet'íamos incetitiuar a diversificação do podólio jaWeltdo Lanlbém uma
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'gestão das opoültltidades de gatibos'' dos atiuosjttialtceilos para os planos de contribuição (h#tttida com dulatioli

ntédia de 45 anos, tios quais aploximachttietlte 60'/o da I'usei'ua pleúduiciâda das contas indiüduais dos

pal'ticipanFes será composta con? lelldiwientos desse processo de itiuestipzetttos cottda$do pelo CTR; f) elimittai' a

subordittação bietárqltica, por OI.tiro laü, poderia ser itlteQretado, com a exclusão dos dimtores do CIR, coltzo

Limitação da gestão de riscos e a coltsecução da política de inuestimetitos; essa bil)ótese esua$aria a discussão técnica

de alta nleuattcia, atwalmulte iealiqada tio âmbito do CIVt., e sita força executória, poder-se-ia uttão someltte

lbset'uar a al)ligação da política de al.çadas pala área de inuestimetitos; g) ressaltamos, ainda, que a GeHttcia de

Platlejantulto e B.iscos se faX.plesenLe nas rettltiões da Cole$ado desde a 17' B.eunião O)binária do CIR.,

realizada )io dia 29 de jeuemiro de 2016, oil sqa, ja comi diwito a uoh SHgerittdo e pmtderatido elementos à

clismssão, porém sem intededr diretatnente ua Dotação, nzatttettdo essa jorttza seio caiáter indWetidutte, et7i linha

comi o diQosto pelo SI' do aN. 12 da Política de Gestão de Riscos e Controles Interrlos. Deforma complenietttar,

a Getêttcia ]Krídica, semeie que o Cole@ado )necessita de atJaliação pwlimitiar sobre eventual ittdicatiuo de ài@.

L!!:Ídiw. acerca tios asstltttos discutidos, paHic»a das teliltiões; e h) por jim, w$stra-se que o Cottselbo

Deliberativo, enz sua gatlttião Ordinária n' 83, maliqada no dia 24 de jantei)o de 2020, alittbada ao

posicioltamento estratégico da Cmisltltoria re oltsáuel pela proposta de revisão da Está'i4tttl'a O QaniWacimtal da

Fx7DreQ.Exe, solicitam à DileLotia Executiva proposta de alteração da m-lRc@multo Itltei'llo tio sentido de

«tal,el«e, « ati«ção ' maio« P«ni@«ção dos «:««b«s d. Co««Lbo Delib'«ti« j««to aos Comités Té«.ico.

únmlados à Diietoria Execl,leiva, delltle eles o CIR, como jor.}71a de melhorar a go ei'nativa e eliuolúmento das

Lttstâncias decisórias tios asslitttos témicos da Fultdação. Dessa jot"ltm a Diretoria Executiva t)otldela pela não

aa /l:irão a2ó ex/a/.paxn / zzXa/. da / #e d# ma/áü; Item 6) O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor

de AdminisUação Substituto, apresentou, por intermédio da PDE n' 032, e da Nota Técnica n'

42/2020/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 06 de fevereiro de 2020, a relação de gestores

e seus respectivos substitutos, com vigência desde 03 de fevereii:o de 2020, bem como a

atualização do organigrama da Funpresp-Exe, com vigência desde 01 de fevereiro de 2020, a

saber: a) QEgãea..CelÊgiade& Conselho Deliberativo (CD); Conselho Fiscal (CF); Diretoda

Executiva (DE); Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (CAL); Comitê de

Assessoramento Técnico ExecPrev (CAE); Comissão de Ética (CE'l); Comitê de Investimentos

e Riscos (CIR); Comitê de Conformidade e Conta-oles Intemos (COGER); Comitê de Segutidade

(COSEG); e Comitê de Tecnologia da Infoi:mação (COTIC); b) Gerência de Auditoria Inteí:na
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9ZAUJ[)L e Coordenação de Auditoria (COD]']); c) ]?J;Ê$iÉiê11Ê]ê=.Ouvidoria (OUVIR);

Gerência Jurídica (GEJUR); Coordenação de Assuntos Juddico-Administrativos (COJUR);

Gerência de Governança e Planejamento (GEPOG); Coordenação de Secretariado e Orgãos

Colegiados (COSEC); Coordenação de Planejamento e Articulação Institucional (COPAR);

Gerência de Conformidade e Consoles Internos (GECCI); Coordenação de Cam@óa/zre

(COMPL); Coordenação de Controles Internos e Riscos (CORES); Gerência de Comunicação e

Relacionamento (GECOM); Coordenação de Comunicação e Marketing (COMER);

Coordenação de Relacionamento e Atendimento (CORA'l); e Coordenação Comercial

(COMER); d) l)ilçtod4 de Investimentos= Gerência de Controle de Investimentos (GECOI);

Coordenação de Monitoramento de Investimentos (COMON); Gerência de Operações

Financeiras (GEOFI); Coordenação de Operações Financeiras (COPEB; Coordenação de

Operações com Participantes (C00PP); Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa

(GEAPP); e Coordenação de Planejamento Financeiro (COFIN); e) Diretoria de Seguddade:

Gerência de Atuáda e Benefícios (GEABE); Coordenação de Benefícios (COBEN);

Coordenação de Atuária (COATU); Gerência de Cadastro e Arrecadação (GEARC);

Coordenação de Arrecadação e Cobrança (COARC); Coordenação de Dados Cadasuais

(CODAC); Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto (GEDEP); Laboratório de
T...,..:. D...,J].n.;X.J. /]= ATITNT\. . r'nn..,].n..Xa ..l. T7.F.H.H,. . Tnf'.rt.lacADa l)rp\r rlPnr ánac
lllLIV Zl\l.ZI.\J l it,yl\lt,ll\,IZtlla. \ L ÉI LI/ll x,/) v \=\l\,rl\xçl rl\.av \x\- JLJaLal.LülJL\.pcl b JLXILJ.vxn [ct)vv-p J- Lvr ouve v u u

(COINP); e e) Diretoria de Administração: Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria

(GECO'l); Coordenação de Tesouraria e liquidação (COTES); Coordenação de Contabilidade

(COCON); Coordenação de Orçamento (C00RC); Gerência de Patximânio, Logística e

ConUatações (GELOG); Coordenação de Pata:imânio e Logística (COLOG); Coordenação de

Conuatações e Aquisições (COCAQ); Gerência de Pessoas (GEPES); Cooi-denação de

Capacitação e Desenvolvimento (CODES); Coordenação de Remuneração e Desempenho

(CORENI); Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC); Coordenação de Processos e

Governança de TI (COPOG); Coordenação de Sistemas de TI (COSIS); e Coordenação de

Inhaestrutura de TI e Segurança da Informação (COINI). A Diretoria Executiva tomou

conhecimento do assunto; Item 7) Informes: 7.1) O Sr. Recai:do Pena Pinheiro, Diretor

Presidente, prestou informes sobre: a) participação na 9' Reunião Extraordinária do Conselho
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Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), realizada no dia

07 de fevereiro de 2020, no Instituto Setzedello Corrêa (Escola Superior do Tribunal de Contas

da União), em Brasília/DF; b) reunião, contando com a presença do Sr. Tiago Nunes de Fl:eiras

Dahdah, Diretor de Investimentos, junto a representantes da JP Motgan Chase, da (;arde Asset

Management e da Verde Asset Management, no dia 06 de fevereiro de 2020, em São Paulo/SP;

c) reunião junto ao Sr. Daniel Peneira da Silvo, sócio da Consultoria Atuadal Wedan, contando

com a participação do Sr. Cícero RaEael Barras Dias, Diretor de Seguridade, para tratar de

assuntos relativos à 2' Opinião Atuadal, no dia 06 de fevereiro de 2020, em Brasília/DF; d)

reunião, )unto a representante da empresa Inpress Brasil, para natal de assuntos relativos à

pesquisa de satisfação da Funpresp-Exe, no dia ll de fevereiro de 2020, na sede da Funpresp-

Exe, Brasília/DF; 7.2) O Sr. Tiago Nunes de Frestas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou

informes sobre a participação na reunião da Associação Nacional dos Advogados Públicos

Federais (Anafe), realizada no dia 06 de fevereiro de 2020, em Brasília/DF; e 7.3) O Sr. Michael

]<reis, Coordenador de Processos e Goveinança de TI, prestou informe a respeito do l/a/wf da

implantação da nova Sala de Governança, bem como de suas funcionalidades básicas para fins

de que, a partir das próximas reuniões da Diretoda Executiva, a ferramenta já esteja disponível

para utilização por parte dos mernbms do Colegiada; Assll11tor Extupauta Deliberatwosl

Item 8) A Sra. Leânia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou,

por intermédio da PDE n' 038, de ll de fevereiro de 2020, e da Nota Técnica n'

46/2020/GECOM/PRESI/Funpresp-Exe, de 10 de fevereiro de 2020, o cronograma de

enuegas para a e]aboração do Re]atório Anua] de ]nfotmações (RA]), relativo ao exercício de

2019. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a proposta, aprovou-a por intemlédio da

Resolução n' 1.457. RESOLUÇÃO 1.457: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

PODER EXECUTIVO -- FUNPRESP-EXE, no uso de suas atl-ibuições e nos termos do att. 47

do Estatuto da Fundação, aprovou o cronograí-na de entregas para a elaboração do Relatório

Anual de Informações (RA]), relativo ao exercício de 2019, conforme documentos anexos; Item

9) A Sra. Leânia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por

intermédio da PDE n' 043, de ll de fevereiro de 2020, a solicitação de apoio institucional, p
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parte da Associação Bmsileha de Instituições de Previdência Estaduais e Nrunicipais (Abipem),

objetivando a realização dos seguintes eventos: a) 2' Congresso de Investimentos em

Flor-ianópolis (SC) -- 1 1 a 13 de março de 2020; b) 53' Congresso Nacional em Fortaleza (CE)

17 a 19 de junho de 2020; e c) 8' Congresso dos Conselheiros de RPPS em São Paulo (SP)

1 1 a 13 de novembro de 2020. A Diretoda Executiva, tendo apreciado a proposta, aprovou-a por

inten.nédio da Resolução n' 1.458. RESOLUÇÃO N' 1.458: A DIRETORIA EXECUTIVA

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO
FEDER.AL DO PODER EXECUTIVO FUNRPESP EXE, no uso de suas atribuições e nos

termos do atl. 47 do Estatuto, aprovou a solicitação de apoio institucional por parte da

Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipeín), no valor

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), objetivando a realização dos seguintes eventos: a) 2'

Congresso de Investimentos em Flodanópolis (SC) ll a 13 de março de 2020; b) 53'

Congresso Nacional em Fortaleza (CE) 17 a 19 de junho de 2020; e c) 8' Congresso dos

Conselheii:os de RPPS em São Paulo (SP) ll a 13 de novembro de 2020; Assllílles

ExtraDauta Informativosl Item 10) A Sra. Ana Lúcia Ferreiro dos Santos, Gerente de

Governança e Planejamento, apresentou, pot intermédio da PDE n' 040, de ll de fevereiro de

2020, as demandas/encaminhamentos realizados pelo Conselho Deliberativo, em sua 82'

Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de dezembro de 2019, a saber: a) Resolução n' 291:

apresentação das áreas da Fundação para conselheiros e membros dos comitês interessados,

englobando as competências/objetivos, quadro ftJncional, estrutura, processos, indicadores,

dente outi:os destaques que a Diretoria julgar pertinentes; b) Resolução n' 294: b.i) exclusão da

ação orçamentária "Parecer de natureza pública" da rubrica "Consultodas, Auditoria e Gestão de

Risco"; e b.ü) solicitação de encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo do

programa de Clube de Vantagens, antes de sua implementação; c) Resolução n' 296: aprovação

da designação do Sr. Eduatdo de Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e Benefícios Substituto,

como substituto do Diretor de Segundade nas suas ausências, afastamentos e impedimentos; d)

Resolução n' 300: solicitação de que a Diretoria Executiva analise e se manifeste, ein prazo

razoável, sobre a proposta de norma da Auditor-ia Interna e a submete em seguida para

deliberação do Conselho Deliberativo; e) Resolução n' 302: aprovação do "Propósito", que
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constará na nova identidade institucional da Funpresp-Exe: ''Ser o exemplo na gestão

ptevidenciária brasileira regida pelos interesses dos part:icipantes". A Diretotia Executiva tomou

conhecimento das demandas/deliberações e determinou os seguintes encaminhamentos: a) à

Gerência de Pessoas para Hms de providências cabíveis; b.ü) à Gerência de Comunicação e

Relacionamento para 6ms de providências cabíveis; c) encaminhou à Gerência de Pessoas para

âns de providências cabíveis; d) à Gerência de Confortnidade e Controles Internos para Hms de

providências cabíveis; e e) à Gerência de Confomlidade e Controles Internos para fhs de

providências cabíveis. Em relação ao item b.i) a Diretotia Executiva considerou que a demanda

já enconua-se atendida; e Item 11) 0 Sr. Alexandre de Abreu Peneira Roddgues, Gerente de

Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos, apresentou, por intennédio da PDE n' 037, de lO

de fevereiro de 2020, estudo realizado sobre as implicações e as ações já em ação em relação à

Lei Geral de Proteção de Dados (ll.GPD), bem como proposta de plano de ação pata a

Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe,

encerrou a reunião, às 1 8h26, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos

os presentes. E, para constar, eu, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e

subscrevo esta Ata

.+;.. \*..... \.. Ç ,(bX:3&.
T'iago Nunes de Freitas Dahdah

Diretor de Investimentos

/

Ricardo Peida Pinheiro
Diretor-Presidente

mero Rafael Berros Dias

Diretoi: de Segundade

ER
Diretor

Maí'êos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião
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