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ATA DA 43a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017  

DATA, HORA E LOCAL: As quatorze horas do vigesimo dia do mes de fevereiro do ano de dois 
mil e dezessete, na sala de reunines n° 1 da sede da Funpresp-Exe. PRESENcAS: Sr. Jose Mirth° 
Ribeito da Costa, Presidente Substituto do Conselho Fiscal; e os conselheiros Sr. Carlos Roberto 
Caixeta, Sr. Gustavo Alves Tillmann e o Sr. Leonardo Formiga Larrossa. Registra-se a presenca Sra. 
Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe da Funpresp-Exe; da Sta. Polyana Miticliero Silva 
Gabas, Secretaria Executiva da Funpresp-Exe; e da Sra. Esther de Godoy Ponteiro, da Secretaria 
Executiva da Funpresp-Exe. MESA: Presidiu 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 42' Reuniao Ordinaria; 3) Examinar os balancetes, a execucao orcamentaria do 
Plano de Gestao Administrativa — PGA e o fluxo de caixa referentes ao mes de dezembro de 2016; 
4) Situacao de liquidez dos investirnentos referente ao mes de janeiro de 2017; 5) Examinar a 
execucao das Politicas de Investirnentos, a aplicacao da Resolucao CMN n° 3.792 e a rentabilidade 
dos ativos — dezembro 2016; 6) Examinar o quack° das aquisicoes e con.trataciies da entidade, corn 
especial atencao aquelas realizadas sem licitacao; Assuntos Informativos: 7) Apresentacao do 
desempenho da Carteira de Investimentos referente ao ms de janeiro de 2017; 8) Atas dos 
colegiados; 9) Informes; Assuntos Extrapauta: 10) Educacao continuada de conselheiros. 
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) A Ordem do Dia foi aprovada pelos conselheiros. Item 2) A Ata da 
42a Reuniao Ordinaria do Conselho Fiscal foi recliscutida, aprovada e assinada pelos membros 
presentes na reuniao. Item 3) 0 Sr. Jose Luiz Barros JUnior, Gerente de Contabilidade e Financas, 
apresentou, conforme Nota Tecnica n° 53/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 01 de 
fevereiro de 2017, os balancetes e o fluxo de caixa dos Pianos de Beneficios ExecPrev e LegisPrev e 
de Gestao Administrafiva — PGA, bem como a execucao orcamentaria do Plano de Gestao 
Administrativa — PGA referentes ao mes de dezembro de 2016. Os docurnentos foram aprovados 
por meio da RESOLUcA0 N° 76: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDA0.0 DE 
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL DO PODER 
EXFCUTIVO — FUNPRESP-EXF, no uso de suas atribuicoes e nos termos do inciso I do art. 42 
do Estatuto da Fundacao, examinou os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Beneficios 
ExecPrev e LegisPrev e de Gestao Administrativa — PGA, bem como a execucao orcamentaria do 
Plano de Gestao Administrativa — PGA relativos ao mes de dezembro de 2016. 0 conselho esta de 
acordo corn as informacoes apresentadas, conforme documentos anexos. Item 4) 0 Sr. Gustavo 
Campos Ottoni, Diretor de Investirnentos Substituto, apresentou, conforme Nota Tecnica n° 
61/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de fevereiro de 2017, a situacao de liquidez da carteira 
de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe ern valores 
constantes de 30 de dezembro de 2016. 0 document° foi aprovado por meio da RESOLUcA0 
N° 77: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDAQA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 
DO SERVIDOR POBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso 
de suas atribuicoes e nos termos do art. 40 do Estatuto da Fundacao, examinou a situacao de 
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liquidez da carteira de investitnentos dos pianos e fundos administrados pela Funpresp-Exe, pot: 
meio da Nota Tecnica n° 61/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de fevereiro de 2017, e esta de 
acordo corn as informacoes apresentadas no document° anexo. Item 5) Os conselheiros 
examinaram o RelatOrio Trimestral de Execucao das Politicas de Investirnentos referente ao 40 
trirnestre de 2016 cujo objedvo é apresentar a execucao das Politicas de Investirnentos, os 
enquadramentos legais e a rentabilidade dos investirnentos no periodo analisado. 0 documento foi 
aprovado por meio da RESOLUcA0 N° 78: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDA.0.0 DE 
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC.° FEDERAL DO PODER 
EXFCUTIVO — FUNPRESP-EXF, no uso de suas atribuicoes e nos termos do att. 16, inciso XI, 
do Regiment° Interno da Fundacao, examinou o RelatOrio Trimestral de Execucao das Politicas de 
Investirnentos referente ao 40  trirnestre de 2016 e esta de acordo corn as informaciies apresentadas, 
conforme document° anexo. Item 6) 0 Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administracao 
Substituto, apresentou, por meio da Nota Tecnica n° 54/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, 
de 03 de janeiro de 2017, o quadro das aquisicoes e contratacoes da entidade, corn especial atencao 
aquelas realizadas sem licitacao. Os conselheiros nao apresentaram &ice quanto ao documento 
apresentado. Item 7) Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Tecnica n° 
60/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 03 de fevereiro de 2017, que trata do desempenho 
da carteira de investirnentos, bem como das operacoes de investirnentos e desinvestimentos 
realizadas no Ines de janeiro de 2017. Item 8) A seguinte ata foi disponibilizada: (i) Conselho  
Deliberadvo: ata de reuniao ordinaria n° 46. Item 9) 0 Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. 
Ricardo Pena Pinheiro, apresentou os seguintes informes: (i) Adesoes: ate a data de 14 de fevereiro 
de 2017 registra-se a adesao de 39.425 participantes a Fundacao. Foi feita uma campanha de adesao 
eletrOnica junto a SEGERT no intuit° de captor: novos pardcipantes para. aos Pianos de Beneficios 
da Funpresp. 	Alteracao no Regulamento do Plano de Beneficios LegisPrev: o processo foi 
incluido no Sistema CadPrevic em 18 de janeiro de 2017. A Funpresp participou de uma reuniao na 
Previc no dia 01 de fevereiro de 2017 para tratar do assunto. 	Process° de Habilitacao de 
Dirigentes pela Previc: Todos os diretores foram habilitados em outubro de 2016. No dia 21 de 
dezembro de 2016, foram encaminhados a Previc os formularios de habilitacao dos conselheiros 
deliberativo e fiscal que estao em exercicio. Dos novos conselheiros designados no dia 23 de 
dezembro de 2016, quatro já foram habilitados (Sr. Augusto Akira Chiba, Sr. Erasmo Verissimo 
de Castro Sampaio, Sra. Patricia Vieira da Costa e o Sr. Jose Henrique de Oliveira Varanda). (vi)  
Eleicoes 2017 da Funpresp: No dia 08 de fevereiro de 2017 foi realizado o debate entre as chapas 
corn transmissao online. 0 video esta clisponivel no hotsite formulado exclusivamente para as 
eleiceies (http://eleicoes.funpresp.com.br). As chapas desisdram de pardcipar do segundo 
debate que estava previsto para 08 de marco de 2017. 0 sistema de votacao eletronica foi 
apresentado aos representantes da chapas no dia 15 de fevereiro de 2017. A votacao esta 
prevista para os dias 13, 14 e 15 de marco de 2017. (vii) Acesso a Informacao: A Diretoria 
Execudva, corn base na sugestao do Conselho Deliberadvo da 46' Reuniao Ordinaria, 
apresentou os casos em que a aplicacao da Lei de Acesso a Informacao sao cabiveis a Funpresp. 
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Dentre os itens que poderao ser divulgados no site da Fundagao estao a divulgagao da agenda 
semanal dos cliretores, o orgamento da Entidade, os pareceres da auditoria atuarial e da auditoria 
independente, e o parecer do Conselho Fiscal. 0 metodo de clivulgagao dessas informagOes seri 
objeto de anilise na proxima reuniao do Conselho Deliberativo. (viii) "Queremos ouvir voce": a 
pesquisa (processada na plataforma TypeForm) tern por objetivo identificar a percepgao dos 
patrocinadores ern relagao a Entidade. A amostra seri feita corn 1.100 UPAG's. A pesquisa teve 
infcio em 13 de fevereiro e findari em 13 de abril de 2017. (vii) Regulamento das OperacOes  
corn Pardcipantes: 0 regulamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo no dia 17 de 
fevereiro de 2017. Item 10) 0 Sr. Mircio Costa colocou em discussao o tema educagao 
continuada dos conselheiros de forma a garantir a manutengao da Cerdficagao. 0 assunto foi 
desencadeado em face da ciencia do indeferimento de pedido de realizagao de curso por parte de 
urn dos conselheiros fiscais devido a restrigaes no orgamento. Corn base na ocorrencia, o 
colegiado solicitou uma exposigao de como o orgamento da Fundagao esti distribuido. Ademais, 
os conselheiros que estao em exercicio e terminam o seu mandato em margo de 2017 — Carlos 
Roberto Caixeta e Leonardo Formiga Larrossa — propuseram abrir mao de suas cotas do 
orgamento destinado a capacitagao para que os que permanecerao possam utilizi-la nesse 
objetivo. ENCERRAMENTO: A proxima reuniao do Conselho Fiscal esti prevista para o clia 
24 de margo de 2017, as 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Jose Mircio Ribeiro da Costa, 
Presidente Subsdtuto do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos as 16h49min da 
qual foi lavrada a presente ata, lida, cliscudda e assinada por todos os presentes. E, para constar, 
eu, Polyana Middiero Silva Gabas, secretiria da reuniao, lavrei e subscrevi esta Ata. 

s, LcJ 
( Jose 	rcio Ribeiro da Costa 
Presiden e Substituto do Conselho Fiscal 

  

Carlos Roberto'Caix ta 
Conselheiro Fiscal 
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Gustavo Alves Tillmann 
Conselheiro Fiscal 

  

 

Polyana Mitidiero Silva Gabas 
Secretiria da Reuniao 
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