SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE

FUNPRI P
ANOS
ATA DA 39a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: As nove horas e quinze minutos do vigesimo primeiro dia do mes
de outubro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniiies n° 1 da sede da Funpresp-Exe.

PRESENcAS: Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros, Sr.
Carlos Roberto Caixeta, Sr. Gustavo Alves Tillmann e o Sr. Jose Marcio Ribeiro da Costa.
Registra-se a presenca da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe da FunprespExe; e da Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. MESA:
Presidiu a sessao o Sr. Marcelo e o secretariou a Sra. Polyana. ORDEM DO DIA: Assuntos
Deliberativos: 1) Aprovacao da Ordem do Dia; 2) Aprovagao da Ata da 38a Reuniao Ordinaria;
3) Examinar os balancetes, a execucao orcamentaria do Plano de Gestao Administrativa — PGA
e o fluxo de caixa referentes ao mes de agosto de 2016; 4) Situacao de Liquidez dos
Investimentos referentes ao mes de agosto de 2016; 5) Analise do quadro de no- es judiciais
ativas e passivas e exame de sua evolugao; 6) RelatOrio de Acompanhamento de Risco; 7)
Exame da situacao de liquidez e solvencia da Entidade, dos Pianos de Beneficios e do FCBE; 8)
Emissao do RelatOrio de Controles Internos — RCI referente ao 10 semestre de 2016; 9) Lei de
Acesso a Informacao — LAI; Assuntos Informativos: 10) Apresentacao do desempenho da
Carteira de Investimentos relativo ao mes de setembro de 2016; 11) Memorando n°
1346/2016/PRESI/Funpresp; 12) Atas do Conselho Deliberativo e Comites de Assessoramento
Tecnico; 13) Informes gerais. Assunto Extrapauta: 14) Manifestacao do Sr. Jose Marcio
Ribeiro da Costa sobre o item 8 da Ata da 38a Reuniao Ordinaria do Conselho Fiscal.
INSTALAcli.0: Verificado o quorum necessario, de acordo corn o art. 43 do Estatuto da
Funpresp-Exe, o Presidente instalou a reuniao e declarou iniciados os trabalhos.
DELIBERAOES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes na
reuniao. Item 2) A Ata da 38a Reuniao Ordinaria do Conselho Fiscal foi aprovada e assinada
pelos membros presentes na reuniao. Item 3) 0 Sr. Jose Luiz Barros Junior, Gerente de
Contabilidade e Financas, apresentou os balancetes, a execucao orcamentaria do Plano de
Gestao Administrativa — PGA e o fluxo de caixa referentes ao mes de agosto de 2016. Os
documentos foram aprovados por meio da Resolucao 63. RESOLUcli0 N° 63: 0
CONSELHO FISCAL DA FUNDA00 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO
SERVIDOR PUBLIC° FEDERAL DO PODER EXRCUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso
de suas atribuicOes e nos termos do inciso I do art. 42 do Estatuto da Fundacao, examinou por
meio da Nota Tecnica n° 522/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 16 de setembro de
2016, os balancetes, a execucao orcamentaria do Plano de Gestao Administrativa — PGA e o
fluxo de caixa reladvos ao mes de agosto de 2016, e esta de acordo corn as informacOes
apresentadas, conforme documentos anexos. Item 4) 0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de
conforme
Nota
Tecnica
n°
Investimentos
Sub s tituto,
apresentou,
576/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de outubro de 2016, a situagao de liquidez da
carteira de invesdrnentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe
referente ao mes de setembro de 2016, discorrendo-a em 3 (tres) niveis: (i) liquidez de primeiro
nivel; (ii) liquidez de segundo nivel; e (iii) estirnacao estatica do fluxo de caixa da carteira de
investimentos em valores constantes de 31/08/2016. 0 assunto foi aprovado pelo Conselho
Fiscal por meio da resolucao n° 64. RESOLUcli0 N° 64: 0 CONSELHO FISCAL DA
FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC°
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicoes e nos
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termos do art. 40 do Estatuto da Fundagao, examinou a situagao de liquidez da carteira de
investimentos dos pianos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Tecnica
n° 576/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de outubro de 2016, e está de acordo corn as
informagoes apresentadas no documento anexo. Item 5) 0 Sr. Leonardo de Queiroz Gomes,
Coordenador Juridico, apresentou o quadro de agOes judiciais advas e passivas que atualmente
de 155 agOes (115 individuais e 40 coledvas propostas por associagOes ou sindicatos), sendo a
maior parte delas (76,13%) concentradas em 3 (tres) teses juriclicas: (i) servidores oriundos do
servigo public() de Estado, DF e Municipios; (ii) servidores oriundos do servigo militar; e
Policia Federal — aposentadoria especial. Destacou-se que foi proferido o prirneiro acordao, em
grau recursal, favoravel a Funpresp-Exe que versava sobre servidor plablico oriundo do servigo
militar. Informou, tambem, sobre a situagao da ADIN 5502 ajuizada pelo PSOL corn o objetivo
de declarar a inconstitucionalidade do art. 4' da Lei 13.183/2015, na qual a Fundagao foi aceita
como amicus curiae, tendo, no dia 06/10/2016, apresentado sua manifestagao aos autos.
Ressaltou, ainda, que a Gerencia Juridica da Funpresp-Exe realiza o controle de processos
judiciais por meio de planilha eletronica e que tern envidado esforgos para verificar a integridade
da base de dados. Item 6) 0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto,
apresentou por meio do PDE n° 337/2016, de 03 de outubro de 2016, o Relatorio de
Acompanhamento de Riscos Financeiros referente ao 30 trimestre de 2016. Os conselheiros
apreciaram o relatOrio e nao apresentaram Obice quanto a documentagao. Item 7) A Sra. Cristal
David Mansur, Coordenadora de Atuaria, apresentou o Relatorio de Situagao de Solvencia e
Liquidez dos Pianos de Beneficios administrados pela Funpresp-Exe. 0 Conselho solicitou que
o assunto seja pautado novamente na proxima reuniao e que a area de Atuaria apresente major
detalhamento sobre as premissas adotadas e os instrumentos utilizados na projegao da evolugao
do patrimonio do Plano. Item 8) 0 RelatOrio de Controles Internos — RCI referente ao 1°
semestre de 2016 foi discuddo entre os conselheiros corn auxilio tecnico da Sra. Nadja e da Sra.
Alessandra Patricia Teixeira da Silva, representante da empresa Consultorys Consultoria Ltda. 0
documento foi aprovado e emitido pelo colegiado corn apenas uma recomendagao ao Conselho
Deliberativo para que esse apresente ao Conselho Fiscal, no prazo de ate 45 dias, a certificagao
exigida pela Resolugao CNPC n° 19, de 30 de margo de 2015, do conselheiro suplente Sr. Jairo
Alfredo Genz Bolter ou informe as providencias que estao sendo adotadas para a regularizagao
da situagdo. RESOLUcii0 N° 65: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDACAO DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER
EXPCUTIVO — FUNPRESP-ENR, no uso de suas atribuigOes e nos termos do art. 40 e do
inciso VI do art. 42, do Estatuto da Fundagao e do art. 10 da Resolugao CGPC n° 13, de 01 de
outubro de 2004, emidu o RelatOrio de Controles Internos — RCI referente ao 10 semestre de
2016 da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. Item 9) Os conselheiros retomaram o
debate sobre o Parecer n° 00866/2016/CONJUR-MP/CGU/AGU, de 20 de julho de 2016 que
versa sobre a aplicabilidade da Lei de Acesso a Informagao a Funpresp-Exe e o Oficio n°
42707/2016-MP, de 19 de julho de 2016, que trata de pedido de acesso a informagao de
competencia da Funpresp-Exe, corn base na Lei n° 12.527/11 e sobre a Nota Tecnica
apresentada pelo Sr. Marcelo na 38' Reuniao Ordinaria desse Conselho, em contraposigao aos
Pareceres citados, a qual recomenda que a Funpresp-Exe integre o sistema e-Sic e passe a atentar
para as obrigagoes de transparencia adva e passiva contidas na Lei 12.527/11. ApOs exposigao
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de entenclimentos pelos conselheiros a recomendacao foi submedda a deliberacao do conselho,
sendo aprovada corn 2 (dois) votos a favor e 2 (duas) abstencoes. Votos a favor: Sr. Carlos
Roberto Caixeta e Sr. Marcelo Levy Perrucci. Abstencoes: Sr. Gustavo Alves Tillmann e Sr. Jose
Mirth) Ribeiro da Costa. RECOMENDA0.0 N° 08: 0 CONSELHO FISCAL DA
FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PI:JBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicoes e nos
termos do art. 40 do Estatuto e dos incisos X, XI, XIV e XVI do art. 16 do Regimento Intern°
da Fundacao, recomenda que a Funpresp-Exe integre o sistema e-Sic e passe a atentar para as
obrigacoes de transparencia ativa e passiva conddas na Lei n° 12.527/11. Item 10) 0 Conselho
Fiscal tomou conhecimento da Nota Tecnica n° 577/2016/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe,
de 05 de outubro de 2016, que trata do desempenho da carteira de investimentos, bem como das
operacoes de investirnentos e desinvestirnentos realizadas no mes de setembro de 2016. Item
11) 0 assunto sera discutido na proxima reuniao. Item 12) As seguintes atas foram
clisponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reuniao ordinaria n° 42; (ii) Comite de
Assessoramento Tecnico ExecPrev: ata de reuniao ordinaria n° 13; (iii) Comite de
Assessoramento Tecnico LegisPrev: ata de reuniao ordinaria n° 10 e 11. Item 13) 0 Diretor
Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresentou os seguintes informes: (i)
AdesOes: ate a data de 17 de outubro de 2016 registra-se a adesao de 34.627 pardcipantes a
Vundacao (contabilizado o total mais as adesOes em homologacao). Durante a exposicao do
panorama das adesoes automaticas, o conselho observou o aumento significativo na taxa mensal
de desistencia e sugeriu a Diretoria Executiva reforcar a Gerencia de Comunicacao e
Relacionamento da Fundacao recomendando que na discussao do orcamento para o exercicio de
2017 a referida Gerenda seja contemplada corn recursos necessarios para o aprirnoramento da
comunicacao e do atendimento a pardcipantes considerando, tambem, o aumento da demanda e
demais dificuldades apresentadas na 37a Reuniao Ordinaria deste Conselho.
REC0MENDAcli0 N° 09: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDA00 DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PI-JBLICO FEDERAL DO PODER
EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicoes e nos termos do inciso VII, art.
16 do Regiment° Interno, recomenda ao Conselho Deliberativo que considere contemplar a
Gerencia de Comunicacao e Relacionamento corn recursos necessarios para o aprimoramento
da comunicacao e do atenclimento aos pardcipantes, considerando o aumento da demanda e
demais dificuldades reportadas na 3T Reuniao Ordinaria do Conselho Fiscal. (ii) Alteracao no
Regulamento do Plano de Beneficios LegisPrev: ainda esta pendente de aprovacao na Camara
Acao Direta de Inconsdtucionalidade (ADIN) n° 5.502, de 19 de abril de
dos Deputados.
2016: a Funpresp-Exe esta acompanhando a ADIN ajuizada contra o mecanismo da adesao
automatica. (iv) Projeto de Lei n° 6.088, de 06 de setembro de2016: 0 presidente da Camara dos
Deputados enviou o Projeto de Lei n° 6.088 (PrevFederacao) para quatro comissoes em regime
de tramitaclo prioritario e terminativo. (v) Eleicoes 2017 na Funpresp: a Funpresp-Exe realizou
vinte reunioes corn sindicatos/associacoes dos Servidores Publicos Federais para tratar das
eleicoes 2017 para os Orgaos colegiados da Fundacao (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e
Comites de Assessoramento Tecnico ExecPrev e LegisPrev). (vi) Carteira de Emprestimos: o
Sub-Comite de Operacoes corn Participantes esta trabalhando a minuta do regulamento
considerando as sugestaes apresentadas pelos Comites de Assessoramento Tecnico ExecPrev e
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LegisPrev; realizou reunioes corn seguradoras e corn outras Entddades Fechadas de Previdencia
Complementar para conhecer a operacionalizacao de suas carteiras de emprestimos. A previsao
para a implantacao do piloto é em 10 de julho de 2017. (vii)litivo do Contrato n° 08/2014: o
Contrato 08/2014 foi alterado devido ao advento da adesao automatica o que forcou o
equilibrio economico-financeiro do contrato possibilitando a reducao da despesa de distribuicao
de 15% para 3%. (viii) Reuniao corn o Presidente da BrasilPrey: 0 intuit° da reunido foi
conhecer o processo de adesao automatica da Funpresp-Exe. (ix) Reuniao corn a UnB sobre
Economia Comportamental. Item 14) Em relacao ao item 8 constante em ata da 38' Reuniao do
Conselho Fiscal, conselheiro Mimi° Costa questionou a ausencia de envio preliminar do caso a
Comissao de Etica, tendo em vista sua percepgao de que o mesmo deveria ser analisado
preliminarmente por aquele &gap. 0 Presidente do Conselho Fiscal esclareceu que a
recomendacao diz respeito ao process° analisado e nao a uma infracao ao COdigo de Etica e de
Conduta da Funpresp-Exe, assim sendo, o tema se enquadra nas atribuicoes de controle interno
dos procedimentos e contratacOes da Fundagao. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os
trabalhos, as 17h3Omin da qual foi lavrada a presente ata, lida, discudda e assinada por todos os
presentes. E, para constar, eu, Polyana Mitidiero Silva Gabas, secretaria da reuniao, lavrei e
subscrevi esta Ata.
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