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ATA DA 41a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016  

DATA, HORA E LOCAL: As oito horas e quarenta minutos do vigesimo terceiro dia do mes de 
dezembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniOes n° 1 da sede da Funpresp-Exe. 
PRESENcAS: Sr. Jose Marcio Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal; e os 
conselheiros Sr. Carlos Roberto Caixeta, Sr. Gustavo Alves Tillrnann e o Sr. Leonardo Formiga 
Larrossa. Registra-se a presenca do Sr. AntOrli° dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe 
Substituto da Funpresp-Exe; da Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretaria Executiva da 
Funpresp-Exe; e da Sra. Esther de Godoy Ponteiro, da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. 
MESA: Presicliu a sessao o Sr. Jose Marcio Costa e o secretariou a Sra. Polyana. ORDEM DO 
DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovacao da Ordem do Dia; 2) Aprovacao da Ata da 40' 
Reuniao Ordinaria; 3) Aspectos praticos e juridicos da Resolucao n° 604 da Diretoria Executiva; 4) 
Examinar os balancetes, a execucao orcamentaria do Plano de Gestao Administrativa — PGA e o 
fluxo de caixa referentes ao mes de outubro de 2016; 5) Examinar as certidoes negativas da 
Funpresp-Exe — contribuicoes federais e FGTS; 6) Examinar a evolucao dos creditos a receber ern 
atraso; 7) Examinar a situacao de liquidez e solvencia da enddade, dos pianos de beneficios e do 
Fundo de Cobertura de Beneficios Extraordinarios — FCBE; 8) Situacao de liquidez dos 
investimentos referente ao mes de novembro de 2016; 9) Verificacao do levantamento para 
acompanhamento do quadro funcional, consultas sobre conflitos de interesses e gastos corn viagens 
institucionais; 10) Discussao sobre o enquadramento da Funptesp a Lei n° 12.813 e da portaria 
MP/CGU n° 333; 11) Elaboracao do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 
2017; 12) Situacao do vinculo corn o patrocinador em caso de cessao a Organismo Internacional; 
Assuntos Informativos: 13) Apresentacao do desempenho da carteira de investimentos referente 
ao mes de novembro de 2016; 14) Plano de Acao do RelatOrio de Controles Internos — RCI 
referente ao 10  semestre de 2016; 15) RelatOrio de Atividades da Auditoria Interna referente ao 30 
trimestre de 2016; 16) RelatOrio de avaliagao do processo de odmizacao do Fluxo de Caixa e 
Movimentacao TransitOria do PGA; 17) RelatOrio de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 
30 trimestre de 2016; 18) Apresentacao da quantidade de pardcipantes corn e sem adesao automatica; 
19) Formulario de desistencia; 20) Atas dos colegiados; 21) Informes. INSTALAcAO: Verificado o 
quorum necessario, de acordo corn o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente Substituto 
instalou a reuniao e declarou iniciados os trabalhos. DELIBERACOES: Item 1) 0 Presidente 
Substituto submeteu a Ordem do Dia para aprovacao dos demais conselheiros. 0 item 12 foi 
suprimido da pauta. Item 2) A Ata da 40a Reuniao Ordinaria do Conselho Fiscal foi aprovada e 
assinada pelos membros presentes na reuniao. Item 3) Os conselheiros discutiram o assunto e 
concluiram que, no ambito intemo, foram exauridos todos os recursos administrativos exequiveis. 
Itens 4 e 5) 0 Sr. Jose Luiz Barros JUnior, Gerente de Contabilidade e Financas, apresentou, 
conforme Nota Tecnica n° 689/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de novembro de 
2016, os balancetes, a execucao orcamentaria do Plano de Gestao Administrativa — PGA, o fluxo de 
caixa referentes ao mes de outubro de 2016 e as certidoes negativas da Funpresp-Exe relativas as 
contribuicoes federais e FGTS. Os conselheiros elogiaram o trabalho da equipe de contabilidade sob 
o argument° de que os valores executados estao, de modo geral, enquadrados aos valores orcados. 
Os documentos foram aprovados por meio da RESOLUcA0 N° 69: 0 CONSELHO FISCAL 
DA FUNDA00 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO 
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — 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° 
689/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de novembro de 2016, os balancetes, a execucao 
orcamentaria do Plano de Gestao Administrativa — PGA e o fluxo de caixa relativos ao mes 
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outubro de 2016 e, tambem, as cerddoes negativas da Funpresp-Exe relativas as contribuicoes 
federais e FGTS. 0 conselho esti de acordo corn as informacoes apresentadas, conforme 
documentos anexos. Item 6) Os conselheiros tomaram ciencia, por meio da PDE n° 432/2016, de 
07 de dezembro de 2016, sobre a situacao dos creditos a receber em atraso. Nao houve Obice em 
relacao a informacao prestada. Item 7) 0 Sr. Cicero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuiria e 
Beneficios, apresentou o RelatOrio da Situacao de Liquidez e Solvencia dos Pianos de Beneficios 
administrados pela Funpresp-Exe em que foi incluido esclarecimento solicitado pelo Conselho 
Fiscal. 0 document° foi aprovado por meio da RESOLUcA0 N° 70: 0 CONSELHO FISCAL 
DA FUNDA00 DE PREVIDENCIA. COMPLEMENTAR DO SERVIDOR POBLICO 
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicOes e nos 
termos do art. 16 do Regimento Interno da Fundacao, aprova o RelatOrio da Situacao de Liquidez e 
Solvencia dos Pianos de Beneficios, conforme document° anexo. Item 8) 0 Sr. Tiago Nunes de 
Freitas Dahdah, Diretor de Investirnentos, apresentou, conforme Nota Tecnica n° 
717/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de dezembro de 2016, a situacao de liquidez da carteira 
de investimentos dos pianos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referente ao mes 
de novembro de 2016. Na oportunidade, os conselheiros ponderaram sobre a demanda do colegiado 
emidda na 37a Reuniao Ordiniria, em 19 de agosto de 2016, que solicita um mapeamento da 
rentabilidade efetiva (liquida) em relacao a contribuicao da parcela do participante da Fundacao. Foi 
esclarecido por eles que a demanda nao se trata de cilculo da rentabilidade efetiva e sim de urn 
estudo de cenirios quanto a evolucao de reservas individuais dos pardcipantes dos pianos 
administrados pela Funpresp-Exe considerando as destinacOes de parcelas das contribuicOes 
previdenciirias ao Plano de Gestic) Administradva e ao Fundo de Cobertura de Beneficios 
Extraordinirios — FCBE. RESOLUcA0 N° 71: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDA00 DE 
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL DO PODER 
EXFCUTIVO — FUNPRESP-EXF, no uso de suas atribuicOes e nos termos do art. 40 do Estatuto 
da Fundacao, examinou a situacao de liquidez da carteira de invesdmentos dos pianos e fundos 
administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Tecnica n° 717/GECOP/DIRIN/Funpresp-
Exe, de 02 de dezembro de 2016, e esti de acordo corn as informacOes apresentadas no document° 
anexo. Item 9) 0 Conselho Fiscal solicitou a Diretoria Executiva sugestao de informacoes que 
serao periodicamente apresentadas sobre: o acompanhamento do quadro funcional, o 
acompanhamento de gastos corn viagens insritucionais e consultas sobre conflitos de interesses. Tais 
informacOes subsidiarao o colegiado em sua decisao de incluir ou nao os temas no Plano de 
Trabalho de 2017. Esse assunto seri rediscuddo na prOxima reuniao. Item 10) Esse assunto seri 
tratado na prOxima reuniao. Item 11) 0 colegiado apreciou a proposta do Plano Anual de Trabalho 
do Conselho Fiscal para o ano de 2017 que foi aprovado, por unanimidade. A eventual inclusao de 
novos itens seri discudda em reunioes posteriores. RESOLUcA0 N° 72: 0 CONSELHO 
FISCAL DA FUNDA00 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PUBLIC() FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas 
atribuicOes e nos termos do art. 42 do Estatuto da Fundacao, aprova o Plano Anual de Trabalho do 
Conselho Fiscal para o ano de 2017, conforrne documento anexo. Item 12) Este item foi retirado de 
pauta. Assuntos Informativos: Item 13) 0 Conselho Fiscal tomou conhecimento da Nota Tecnica 
n° 719/2016/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 02 de dezembro de 2016, que trata do 
desempenho da carteira de investimentos, bem como das operacoes de investirnentos e 
desinvestirnentos realizadas no mes de novembro de 2016. Item 14) 0 Sr. Antonio Drumond 
apresentou o piano de acao corn as justificadvas e medidas adotadas pela Funpresp-Exe para a 
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recomendagOes consignadas no RelatOrio de Controles Internos referente ao 10  semestre de 2016. 
Item 15) 0 Conselho Fiscal tomou conhecimento do RelatOrio de Atividades da Auditoria Interna 
referente ao 30  trimestre de 2016. 0 Sr. Antonio Drumond apresentou os principais pontos dos dois 
trabalhos que foram finalizados no terceiro trirnestre de 2016 e mencionou brevemente outras 
atividades desenvolvidas pela auditoria nesse period°. Item 16) Foi apresentado o relatorio de 
avaliagao do process° de odmizagao do flux° de caixa do periodo de abril a setembro de 2016 e da 
conta de movimentagao transitOria do Plano de Gestao Administrativa do periodo de fevereiro a 
outubro de 2016. 0 Sr. Antonio Drumond informou que a Auditoria Interna continuara 
acompanhando semestralmente esses trabalhos. Item 17) 0 Conselho Fiscal tomou conhecimento 
do RelatOrio de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 30  trimestre de 2016. Item 18) Os 
conselheiros tomaram conhecimento, por meio da PDE n° 417/2016, de 02 de dezembro de 2016, 
do grafico comparativo entre a quantidade de participantes na situagao atual (adesio automatica) e a 
projegao da quantidade de participantes caso nao houvesse a adesao automatica. Item 19) Os 
conselheiros tomaram conhecimento da resposta da Gerencia de Comunicacao e Relacionamento, 
por meio do Memorando n° 1758/2016/GECOM/Funpresp-Exe, de 25 de novembro de 2016, que 
defende que o texto do Fotmulario de Desistencia permanega da forma como foi aprovada pelas 
gerencias de Comunicagao e Relacionamento e de Arrecadagao e Cadastro. Item 20) As seguintes 
atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reuniao ordinaria n° 44; (ii) Comite de 
Assessoramento Tecnico LegisPrev: atas de reuniOes ordinarias n° 12, 13 e 14; (iii) Comite de  
Assessoramento Tecnico ExecPrey: atas de reunioes ordinarias n° 14 e 15. Item 21) 0 Diretor 
Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena, apresentou os seguintes informes: (i) Adesoes: ate a 
data de 08 de dezembro de 2016 registra-se a adesao de 35.932 participantes a Fundagao, 
conseguindo esta cumprir a meta de adesoes para o ano de 2016. (ii) Alteracao no Regulamento do  
Plano de Beneficios LegisPrev: 0 Dr. Ricardo fez uma breve recapitu1agao aos conselheiros dos 
principais pontos de alteracao do Plano LegisPrev. A Camara dos Deputados já assinou o 
document°. A Funpresp-Exe esta aguardando o retorno do document° para encaminhar o processo 
de alteragio do Plano LegisPrev a Previc. 	Pesquisa Qualitativa coin Participantes: a Funpresp- 
Exe esti realizando uma pesquisa qualitativa corn os participantes da Fundagao. Foram escolhidos 7 
grupos focais (entre 8 e 10 pessoas) e serao realizadas 25 entrevistas ern profundidade. Os grupos 
entrevistados sera° os jovens, professores, mulheres, carreiras corn alta remuneragao, desistentes e 
cancelados. As entrevistas ocorrerao ern 4 (quatro) pragas: Brasffia, Rio de Janeiro, Salvador e Belo 
Horizonte. (iv) PREVIC — Seminario de Educacao Financeira: A Funpresp-Exe participou do 
Seminario de Educagao Financeira promovido pela Previc e expos a sua experiencia sobre a 
implantagao da adesao automadca dos novos servidores pUblicos aos pianos previdenciarios. (v) PL 
n° 6.088/16: reuniao corn relator da Comissao de Trabalho, de Administragao e Servigo PUblico da 
Camara dos Deputados para tratar do projeto de lei referente ao PrevFederagao que já apresentou 
parecer favorivel a aprovagao do referido PL. (vi) PEC n° 287, de 2016: No geral, a percepgao 
inicial é de que os impactos da PEG sao positivos para a Funpresp-Exe, mas a alteragao do art. 40, 
§15, da Constituigao Federal de 1988 podera afetar a Fundagao corn o firn da exclusividade de 
Entidades Fechadas de Previdencia Complementar de natureza pUblica na administragao da 
previdencia complementar dos servidores pUblicos. (vii) 3' Campanha de Adesao EletrOnica: esta ern 
curso a 3' Campanha de Adesao EletrOnica pelo SIGEPE. 6.615 servidores que ainda nao se 
manifestaram sobre o assunto terao entre 23 de novembro a 18 de janeiro de 2017 para aderir. (viii)  
Seminario de Perfis de Investimentos: 0 evento foi realizado no Hotel St. Paul Plaza, ern Brasilia, no 
dia 10 de novembro, e contou corn a participagao de consultorias, Orgaos reguladores, instituigoes 
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financeiras e divetsos fundos de pensao nacionais e internacionais. (ix) Eleicoes 2017 na Funpresp: 
ha quatro chapas inscritas, duas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, uma para o Comite 
ExecPrey e uma para Comite LegisPrev. A votacao deve ocorrer de 13 a 15 de marco de 2017. A 
Funpresp-Exe já contratou por licitacao o sistema de votacao e auditoria do processo eleitoral. (x) 
Auditoria Independente: foi realizada a prirneira parte da auditoria independente 2016 que engloba 
arrecadacao, invesdmentos e PGA. A empresa contratada é a BEZ Auditores. A prOxima visita tern 
data provivel para fevereiro. A Sra. Polyana apresentou os seguintes informes: (i) Decisiies do 
Conselho Deliberativo sobre as recomendacoes do Conselho Fiscal: foi dado conhecimento sobre as 
decisoes do Conselho Deliberativo em nao realizar novo processo seletivo para o cargo de 
Secretario Executivo e nao dar publicidade das recomendacoes que integram os RelatOrios de 
Controles Internos; (ii) Process° de Habilitacao: foi informado tambem sobre o status do processo 
de habilitacao de conselheiros junto a Previc e as acoes que a Secretaria Executiva vem empregando 
no intuit() de amdliar os conselheiros a obterem sua habilitacao. ENCERRAMENTO: A proximo, 
reuniao do Conselho Fiscal esta prevista para o dia 20 de janeiro de 2017. Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Jose Mirth() Ribeiro da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, considerou 
encerrados os trabalhos, as 11h53min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por 
todos os presentes. E, para constar, eu, Polyana Miticliero Silva Gabas, secretaria da reuniao, lavrei e 
subscrevi esta Ma. 
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