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DATA, HORA E LOCAL: As oito horas e cinquenta e dois minutos do vigesimo quarto clia do mes 
de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reunioes n° 1 da Funpresp-Exe. PRESENcAS: 
Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros: Sr. Andre 
Nunes, Sr. Daniel Pulino, Sr. Jorge Luiz Rocha Reghini Ramos e o Sr. Thiago Feran Freitas Aratijo. 
Presentes ainda o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe; o Sr. Jose Pinheiro 
de Miranda, Diretor de Seguridade; o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; 
a Sra. Marlene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administracao; a Sra. Nadja Mendes Soares de 
Carvalho, Auditora Chefe; o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenco, Gerente Juriclico; o Sr. Jose Henrique 
de Oliveira Varanda, convidado do Diretor-Presidente; a Sra. Ana Dacia Ferreira dos Santos, Chefe 
de Gabinete da Funpresp-Exe; e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da 
Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. MESA: Presidiu a reuniao o Sr. Marcelo e o secretariou a Sra. 
Esther. ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovacao da Ordem do Dia; 2) Aprovacao 
da Ata da 41 Reuniao Ordinaria do Conselho Deliberativo; 3) Revisio Orcamentaria; 3.1) Demanda 
do Conselho Fiscal para revisar o orcamento no intuit() de possibilitar o custeio de diarias e passagens 
aos membros suplentes dos Orgaos colegiados (analise juridica e de impacto financeiro); 4) Publicacao 
das Atas do Conselho Deliberativo no portal Funpresp-Exe: analise tecnica e juridica; 5) Pagamento 
de beneficios suplementares inferiores a duas URP's em parcela Unica a participantes Ativos 
Alternativos; 6) Designacao dos substitutos do Diretor-Presidente e demais Diretores; 7) Aprovacao 
de indicacao de membros da Comissao de Etica e de Conduta; Assuntos Informativos: 8) Carteira 
de Investimentos — periodicidade sugerida pela Diretoria Executiva; 9) Apresentacao da Gerencia de 
Comunicacao e Relacionamento em atenthmento as demandas da 41' Reuniao Ordinaria do Conselho 
Deliberativo; 10) RelatOrio de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2° trim.estre de 2016; 11) 
RelatOrio de Acompanhamento dos Pianos de Acao referente ao 10  semestre de 2016; 12) Demandas 
dos Comites de Assessoramento Tecnico; 13) Atas do Conselho Fiscal, Comites de Assessoramento 
Tecnico e Comite de Investimentos e Riscos; 14) Informes. INSTALAcAO: Verificado o quorum 
necessario, de acordo corn o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho 
Deliberativo instalou a reuniao e declarou iniciado os trabalhos. DELIBERAcOES: Item 1) A 
Ordem do Dia foi aprovada pelos conselheiros presentes na reuniao. Item 2) A Ata da 41' Reuniao 
Ordinaria do Conselho Deliberativo foi aprovada e assinada pelos membros presentes. Item 3) A Sra. 
Marlene apresentou a Nota Tecnica n° 453/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe que trata da 
analise da execucao orcamentaria do period() de janeiro a junho de 2016. Foram demonstrados os 
niuneros do resultado mensal das ades6es, as metas de adesao versus as ades6es efetivadas, as projecOes 
de arrecadacao e a execucao orcamentaria das despesas e receitas. Diante da explanacao concluiu-se 
pela manutencao do orcamento de 2016 face ao cenario apresentado. Item 3.1) Os membros do 
Conselho Deliberativo apreciaram a Nota Tecnica 455/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, 
de 12 de agosto de 2016, e o Parecer Juridico n° 54/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, de 15 de agosto 
de 2016, que tratam da analise dos aspectos financeiros, orcamentarios e juridicos acerca da 
possibilidade do custeio de diarias e passagens para membros suplentes dos Orgaos colegiados da 
Fundacao, conforme demandado pelo Conselho Fiscal em sua 32' Reuniao Ordinaria, realizada ern 
18 de marg.° de 2016. Os conselheiros debateram amplamente o assunto. 0 conselheiro Andre Nunes 
entende que, enabora a ampliacao do quorum nas reunioes dos Conselhos seja desejavel do ponto 
vista da pardcipacao e da gestao, o cenario atual de desenvolvimento da Fundacao, nao permite a 
ampliacao de despesas corn diarias e passagens. Assim., a participacao dos suplentes deve ser 
incendvada em oportunidades especificas e nao de forma generica. 0 conselheiro Daniel Pulino 
expressou que, embora seja relativamente alto, o custo é perfeitamente assirnilado pela Fundacao pois 
a pardcipacao dos suplentes enriquece as discuss-6es e contribui para a implantacao de boas pradcas 
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de Governanca. ApOs analise dos pontos de vista dos conselheiros, ficou decidido que a convocacao 
dos membros suplentes sera feita pelo presidente do Orgao colegiado e ficara condicionada ao caso 
concreto e estritamente no interesse da Fundacao. Item 4) 0 Sr. Igor apresentou o Parecer Juridic° 
n° 55/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, de 15 de agosto de 2016, que aponta eventuais ressalvas e 
cuidados relacionados a publicidade das Atas do Con.selho Deliberativo no site da Fundacao. 0 
Conselho Deliberativo acatou as sugestifies constantes no referido Parecer e aprovou, pot 
unanirnidade, a publicacao de suas Atas nos seguintes termos: a) A Ata devera set redigida corn uso 
adequado do vernaculo e ern linguagem clara e objetiva, de forma a impedir interpretacoes distintas 
daquelas manifestadas pelo Conselho; b) A Ata deve set previamente revisada pela Secretaria 
Executiva da Funpresp-Exe, pela Gerencia Juridica da Fundacao e pelos prOprios Conselheiros, em 
tempo habil, a fim de se evitar eventuais retificacoes ou imperfeicoes; c) A documentacao 
disponibili7ada previamente aos con.selheiros devera conter a indicacao se o assunto a set deliberado 

de carater sigiloso ou nao; d) A assinatura de cada Ata ocorrera na reunia.o imediatamente 
subsequente, garantido a fluidez de prazo razoavel para revisao e eventuais retificacoes antes da 
publicacao; e) A publicacao no site da Funpresp-Exe tera uma defasagem de 30 dias apOs a assinatura. 
RESOLUcA0 114: 0 CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — 
FUNPRESP-EXR, no uso de suas atribuicoes e nos teanos do art. 34 do Estatuto da Fundacao, 
aprovou a publicacao de suas Atas nos seguintes termos: a) A Ata devera set redigida corn uso 
adequado do vernaculo e em linguagem clara e objetiva de forma a impedir interpretacoes distintas 
daquelas manifestadas pelo Conselho; b) A Ata deve set previamente revisada pela Secretaria 
Executiva da Funpresp-Exe, pela Gerencia Juridica da Fundacao e pelos prOprios Conselheiros, em 
tempo habil, a fim de se evitar eventuais retificacoes ou imperfeicoes; c) A documentacao 
disponibilizada previamente aos conselheiros devera conter a inclicacao se o assunto a set deliberado 

de carater sigiloso ou nao; d) A assinatura de cada Ata ocorrera na reuniao imediatamente 
subsequente, garant-_ido a fiuidez de prazo razoavel para revisao e eventuais retificacoes antes da 
publicacao; e) A publicacao no site da Funpresp-Exe tera uma defasagem de 30 dias apOs a assinatura. 
Item 5) 0 Sr. Jose Pinheiro apresentou a Nota Tecnica n° 406/2016/GEBEN/Funpresp-Exe, de 08 
de julho de 2016, e o Parecer Juridic° n° 31/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, de 13 de maio de 2016, 
que sugerem a aplicacao pot analogia, e considerando a omissao regulamentar, do artigo 21, § 4°, do 
Regulamento do Plano de Beneficios dos Servidores PUblicos Federais do Poder Executivo para 
pagamento em parcela Unica de Beneficio Suplementar aos participantes Ativos Alternativos sempre 
que o beneficio for inferior a duas URP's — Unidade de Referencia do Plano. 0 Conselho Deliberativo 
analisou o assunto e aprovou por unanimidade a sugestao da Diretoria Executiva. RESOLUcA0 
115: 0 CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDA00 DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC° FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — 
FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicoes e nos termos do art. 8°, XX.'V, do Regimento Interno 
da Fundacao aprovou a aplicacao por analogia do artigo 21, § 4°, do Regulamento do Plano de 
Beneficios dos Servidores PUblicos Federais do Poder Executivo para pagamento em parcela Unica de 
Beneficio Suplementar aos Participantes Ativos Alternativos sempre que o benefIcio for inferior a 
duas URP's — Unidade de Referencia do Plano. Item 6) Foi apresentada por meio da Nota Tecnica 
n° 446/2016/GEPES/Funpresp-Exe, de 03 de agosto de 2016, e a da Nota Tecnica n° 
456/2016/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 15 de agosto de 2016, a proposta de substituicao 
eventual de Diretores da Funpresp-Exe decorrente de afastamentos ou impedimentos legais ou 
regulamentares dos titulares do cargo. 0 assunto foi submetido a votacao. 0 conselheiro Andre Nunes 
votou pela continuidade do processo de substituicao lateral (aquela que ocorre entre os cliretores) e 
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alertou que a substituicao vertical (a que ocorre entre os gerentes da mesma Diretoria) produz 
impactos ftnanceiros para a Fundacao, que se encontra em fase de implantacao e, ainda, bem abaixo 
de seu ponto de equilibrio. Os demais membros votaram a favor da proposta apresentada entendendo 
que, do ponto de vista de gestao, o trabalho flui melhor corn substituicoes feitas de forma vertical. 
RESOLKAO 116: 0 CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL DO PODER ENFEUTIVO — 
FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicoes e nos termos do art. 34, X, do Estatuto da Fundacao, 
aprova a proposta de designacao dos substitutos dos Diretores da Funpresp-Exe constantes das 
Notas Tecnicas n° 446/2016/GEPES/Funpresp-Exe e n° 456/2016/GEPES/Funpresp-Exe, 
conforme documentos anexos. Esta resolucao entra em vigor a partir de 12 de setembro de 2016. 
RESOLUcA0 117: 0 CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDA0.0 DE 
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PT:JBLICO FEDERAL DO PODER 
EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicOes e nos termos do inciso X do art. 
34 do Estatuto da Fundacao, designa o Sr. JOSE PINHEIRO DE MIRANDA, Diretor de 
Seguridade, como substituto do Diretor-Presidente nas suas ausencias, afastamentos e 
impedimentos. Esta resolucao entra em vigor a partir de 12 de setembro de 2016. RESOLUcA0 
118: 0 CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAc-A0 DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC.° FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — 
FUNPRESP-EXF„ no uso de suas atribuicoes e nos termos do inciso X do art. 34 do Estatuto da 
Fundacao, designa o Sr. CICERO RAFAEL DLAS, Gerente de Atuaria e Beneficios, como 
substituto do Diretor de Seguridade nas suas ausencias, afastamentos e impedimentos. Esta 
resolucao entra em vigor a partir de 12 de setembro de 2016. RESOLUcA0 119: 0 CONSELHO 
DELIBERATIVO DA FUNDA0 0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO 
SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso 
de suas atribuicifies e nos termos do inciso X do art. 34 do Estatuto da Fundacao, designa o Sr. 
ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimonio e Logistica, como substituto da 
Diretora de Administracao nas suas ausencias, afastamentos e impedimentos. Esta resolucao entra 
ern vigor a partir de 12 de setembro de 2016. RESOLUcA0 120: 0 CONSELHO 
DELIBERATIVO DA FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO 
SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso 
de suas atribuicOes e nos termos do inciso X do art. 34 do Estatuto da Fundacao, designa o Sr. 
GUSTAVO CAMPOS OTTONI, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, como 
substituto do Diretor de Investimentos nas suas ausencias, afastamentos e impedimentos. Esta 
resolucao entra em vigor a partir de 12 de setembro de 2016. Item 7) Foi disponibili7ado o 
Memorando n° 1175/2016/PRESI/Funpresp-Exe em que a Diretoria Executiva indica o Sr. Luis 
Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, para ocupar o cargo de membro titular e 
Presidente Substituto da Comissao de Etica da Funpresp-Exe. A indicacao foi aprovada pot 
unanimidade. RESOLUO.-  0 121: 0 CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAcA0 DE 
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC° FEDERAL DO PODER 
EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicoes e nos termos do item 7.4 do COdigo 
de Etica e de Conduta da Fundacao, aprovou a indicacao do Sr. LUIS RONALDO MARTINS 
ANGOTI, Gerente de Planejamento e Risco, para integrar, como membro titular e Presidente 
Substituto, a Comissao de Etica da Funpresp-Exe. Item 8) 0 Diretor de Investimentos, em 
atendirnento a dernanda do Conselho Deliberativo, sugeriu que o tema "Desempenho da Carteira de 
Investirnentos" integre o Plano de Trabalho do colegiado corn a seguinte periodicidade: marco, julho 
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e no mes de aprovacao da politica de investimentos. Os conselheiros acataram a sugestio apresentada. 
Item 9) A Sra. Maria de Fatima Gomes de Lima, Gerente de Comunicacao e Relacionamento, em 
atendirnento as demandas do Conselho Deliberativo ocorridas na 4V Reuniao Ordinaria, apresentou 
as campanhas realizadas para captacao de novas adesoes de participantes Ativos Alternativos, alem de 
informacoes sobre a divulgacao dos Pianos de Beneficios ofertados pela Fundacao. Os membros do 
Conselho Deliberativo solicitaram que essa gerencia apresente semestralmente suas acoes a Em de que 
o colegiado possa acompanhar a atuacao da area. Itens 10 e 11) A Sra. Nadja Mendes apresentou o 
RelatOrio de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2° trirnestre de 2016. Nesse period° foram 
finalizados quatro ttabalhos cujos principals pontos foram: a) auditoria na gestao da folha de 
pagamentos de beneficios; b) auditoria no process° de regulari7acao da parte patronal do INSS relativo 
aos empregados cedidos, ocupantes de cargo em comissao; c) auditoria no Processo de Otimizacao do 
Fluxo de Caixa; d) avaliacao da diferenca na precificacao de titulos plablicos federais, sob gestao 
prOpria, quando da troca de agente custodiante. Na sequencia, a Auditora Chefe apresentou o 
RelatOrio de Acompanhamento dos Pianos de Acao referente ao 1° semestre de 2016. Os membros 
do Conselho nao apresentaram &ice quanto a documentacao thsponibili7ada. Item 12) 0 colegiado 
tomou conhecimento das demandas dos Comites de Assessoramento Tecnico ExecPrey e LegisPrev. 
O Comite LegisPrev solicitou a inclusao do tema "Perfis de Investimento" em seu Plano de Trabalho, 
recomendou o aprimoramento do format() do extrato do participante e solicitou a dilatacao do prazo 
para entregar a conclusao do estudo sobre "Emprestirnos aos Participantes". 0 Comite ExecPrey 
infounou sobre a decisao de publicacao de suas Atas no portal da Funpresp-Exe e tambem solicitou 
a dilatacao do prazo para entregar a conclusao do estudo sobre emprestirnos. Corn relacao a inclusao 
do tema "Perfis de Investirnento", a Diretoria Executiva informou que havera um seminario especifico 
sobre o assunto e oportunamente os Comites de Assessoramento Tecnico dos Pianos de Beneficios 
serao convidados a pardcipar do evento. A recomendacao de aprimoramento do extrato do 
participante foi encaminhada a Diretoria Executiva. Pot Em, atendendo a solicitacao dos Comites, as 
conclusoes dos estudos sobre "Emprestimos aos Participantes" deverao ser apresentadas na reuniao 
do Conselho Deliberativo prevista para o dia 30 de setembro. Item 13) As seguintes atas foram 
disponibili7adas: (i) Comite de Assessoramento Tecnico LegisPrev: ata de reuniao ordinaria n° 9; (ii)  
Comite de Assessoramento Tecnico ExecPrey: ata de reuniao ordinaria n° 12; (iii) Comite de  
Investirnentos e Riscos: ata de reuniao othinaria n° 22. (iv) Conselho Fiscal: ata de reuniao n° 35. Item 
14) 0 Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresentou os seguintes infonnes: 
Adesiies: ate a data de 9 de agosto de 2016 registra-se a adesao de 30.863 participantes a Fundacao. 

Aprovacao do Convenio de Adesao da DPU: A Superintendencia Nacional de Previdencia 
Complementar (Previc) aprovou pot meio da Portaria DITEC/PREVIC/MPS n° 365, de 15 de agosto 
de 2016, o convenio de adesao entre a Defensoria Plablica da Uniao (Dpu) e a Funpresp-Exe. A 
aprovacao foi publicada no dia 16 de agosto de 2016 no Diario Oficial da Uniao. 	Alteracao no 
Regulamento do Plano LegisPrev: A alteracao no Regulamento do Plano LegisPrev ainda esta para 
ciencia e aprovacao na Camara dos Deputados e no Senado Federal. 0 Tribunal de Contas da Uniao 
ja entregou a declaracao de ciencia e concordancia. (iv) Acao Direta de Inconstitucionalidade (AD IN)  
n° 5502, de 19 de abril de 2016: A Funpresp-Exe esta acompanhando a ADIN ajili7ada contra o 
mecanismo da adesao automatica e esta preparando um pedido de amicus curae para apresentar ao 
Supremo Tribunal Federal. (v) PrevFederacao: No dia 08 de julho de 2016 foi publicado no Diario 
Oficial da Uniao a mensagem Presidencial n° 381 que encaminha ao Congress° Nacional o texto do 
projeto de lei que altera a Lei no 12.618, de 30 de abril de 2012, para permitir que pianos de beneficios 
estaduais, distritais e municipais possam ser administrados pela Funpresp-Exe. (vi) Lei n° 13.328, de 
29 de julho de 2016: Lei reabre o prazo para opcao de adesao ao Regime de Previdencia Complementar 
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pot 24 (vinte e quatro) meses para aqueles servidores que estao acima do teto do RGPS. (vii) Aplicacao  
da Lei de Acesso a Informacao: Os membros do Conselho Deliberativo tomaram conhecimento do 
Parecer n° 00866/2016/CONJUR-MP/CGU/AGU que trata sobre a aplicac,ao da Lei de Acesso 
Informacao a Fundacao de Previdencia Complementar do Servidor PUblico Federal do Poder 
Execudvo — Funpresp-Exe. (viii) FiscalizacEies: A Funpresp-Exe recebeu o Oficio n° 
1509/TCU/SELOG e o Oficio n° 5639//2016-MPF/PRDF/5° que solicitaram inforrnacoes sobre 
um certame licitatOrio da Fundacao. (ix) Treinamentos: Foi realizado treinamento de 60 agentes da 
Fundacao no Estados do Rio de Janeiro, sao Paulo, Belo Horizonte e Brasilia corn foco na captacao 
de novos pardcipantes Ativos Alternativos. Tambem foi realizada a capacitacao de gerentes e 
coordenadores da Funpresp-Exe corn a Fundacao Dorn Cabral sobre o tema "Lideranca corn 
Pessoas". (x) Eleicoes 2017: A Funpresp-Exe fara reuniao de apresentacao do Processo Eleitoral de 
2017 corn 28 sinclicatos/associacoes de Servidores PUblicos Federais para tratar sobre as eleiceies da 
Fundacao de 2017. 0 Sr. Marcelo solicitou a participacao do Gerente Juridico da Fundacao nas 
reunioes do Colegiado. Por fim, ficou deliberado que as prOximas reunioes serao realizadas nas Ultimas 
sextas-feiras do mes. ENCERRAMENTO: A prOxima reuniao do Conselho Deliberativo esta 
prevista para o dia 30 de setembro de 2016. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira 
Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, 
as 11h53min da qual eu, Esther de Godoy Ponteiro, secretaria da reuniao, lavrei e subscrevi esta Ata 
que apOs lida e a ovada segue assinada pelos presentes. 
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