SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE

FUNPR.

SP

ANOS
ATA DA 44a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE MARCO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: As oito horas e dez minutos do vigesimo quarto dia do mes de
marco do ano de dois mil e dezessete, na sala de reunioes 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. Eduardo Toledo da Silva. Registrase a presenca da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe da Funpresp-Exe; da
Sra. Polyana Middiero Silva Gabas, Secretaria Executiva da Funpresp-Exe; e da Sra. Esther de
Godoy Ponteiro, da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. Participantes Eventuais: (8:10h —
10:59h) Sr. Jose Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Financas; (8:10h — 9:29h) Sr.
Marco Antonio Harger Liickmann, Auditor Independente da empresa BEZ Auditores
Independentes S/S — EPP; (9:29h — 10:35h) Sr. Cicero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuaria e
Beneficios; (10:15h — 10:59h) Sra. Marlene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de
Administracao; (10:59h — 11:39h) Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos.
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) Aprovacao da Ata da 43' Reuniao
Ordinaria; 3) Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercicio social de 2016: a)
Demonstracoes contabeis, financeiras e contas da Diretoria-Executiva; b) RelatOrio da Auditoria
Independente sobre as Demonstracoes Contabeis e Atuariais; c) Parecer Atuarial dos Pianos
ExecPrev e LegisPrev corn posicao ern 31 de dezembro de 2016; d) RelatOrio de Fundamentacao
das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliacao Atuarial de 2016; 4) Balancetes, execucao
orcamentaria do PGA e fluxo de caixa referentes a janeiro de 2017; 5) Certidoes negativas da
Funpresp-Exe — contribuicaes federais e FGTS; 6) Evolucao dos creditos a receber em atraso;
7) Situacao de Liquidez dos Investimentos referente a fevereiro de 2017; Assuntos Extrapauta:
8) Pauta da prOxima reuniao do Conselho Fiscal; 9) Situacao da Recomendacao-R1 do RelatOrio
de Controles Internos do 1' semestre de 2016. Assuntos Informativos: 10) Desempenho da
Carteira de Investimentos referente a fevereiro de 2017; 11) RelatOrio de Atividades da Diretoria
Executiva referente ao 40 trimestre de 2016; 12) RelatOrio Anual de Trabalho da Auditoria
Interna — RATAI 2016; 13) RelatOrio de Atividades da Auditoria Interna referente ao 40
trimestre de 2016; 14) RelatOrio de Acompanhamento dos Pianos de Acao referente ao 2°
semestre de 2016; 15) Atas dos colegiados; 16) Informes. INSTALAcAO: 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. DELIBERAVIES: Item 1) Os assuntos "Pata da
prOxima reuniao do Conselho Fiscal" e "Situacao da Recomendacao-R1 do RelatOrio de
Controles Internos do 10 semestre de 2016" foram adicionados a Ordem do Dia como assuntos
extrapauta. Item 2) A Ata da 43' Reuniao Ordinaria do Conselho Fiscal foi aprovada e assinada
pelos membros presentes naquela reuniao. Item 3) a) 0 Sr. Jose Luiz, em atendimento
Resolucao CNPC n° 8, de 31 de outubro de 2011, apresentou os seguintes demonstrativos
contabeis referentes ao exercicio social de 2016: Balanco Patrimonial Consolidado;
Demonstracao da Mutacao do PatrimOnio Social Consolidado; Demonstracao do Plano de4
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Gestao Administrativa Consolidado; Demonstragao do Advo Liquid() dos Pianos de Beneficios
ExecPrey e LegisPrev; Demonstragao da Mutagao do Advo Liquido dos Pianos de Beneficios
ExecPrey e LegisPrev; Demonstragao das Provisoes Tecnicas dos Pianos de Beneficios
ExecPrey e LegisPrev; e Notas Explicativas as DemonstragOes Contabeis Consolidadas. A
pedido do colegiado, foi detalhada a conta sobre a remuneragao dos dirigentes da fundagao,
bem como as verbas ressarcidas aos patrocinadores no tocante as despesas de pessoal cedido
(remuneragao, encargos patronais — INSS, FGTS, provisoes e beneficios) referente ao ano de
2016. b) 0 Sr. Marco Liickrnann apresentou o RelatOrio da Auditoria Independente sobre as
Demonstragoes Contabeis e Atuariais referentes ao exercicio social de 2016. De acordo corn a
opinido dos auditores independentes, as demonstragOes contabeis apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posigao patrimonial e financeira consolidada da Fundagao e
individual por piano de beneficios em 31 de dezembro de 2016 e o desempenho consolidado e
por piano de beneficios de suas operagaes, de acordo corn as praticas contabeis adotadas no
Brasil aplicaveis as entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdencia Complementar —
CNPC. c e d) 0 Sr. Cicero explanou o Parecer Atuarial dos Pianos ExecPrey e LegisPrev corn
posigao em 31 de dezembro de 2016 e o RelatOrio de Fundamentagao das Premissas Atuariais
udlizadas na avaliagao atuarial de 2016. Os conselheiros solicitaram para a proxima reuniao um
esclarecimento sobre a diferenga de rentabilidade entre o FCBE e a RAP em relagio ao Aporte
Extraorclinario de Aposentadoria Normal — AEAN. Apos todas as explanagOes dos documentos
e informagoes prestadas, o Conselho Fiscal submeteu a aprovagao dos assuntos a votagao. Os
conselheiros votaram favoravelmente pela aprovagao das demonstragoes contabeis, atuariais,
financeiras e de beneficios, relativos ao exercicio social encerrado ern 31 de dezembro de 2016 e
encaminharam parecer positivo a aprovagao pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, corn
excegao do conselheiro Sr. Marcelo Levy Perrucci que absteve-se do voto declarando nao ter
tido tempo habil para analisar tais documentos tendo em vista o seu afastamento durante o
process° eleitoral da Fundagao, do qual pardcipou como candidato, que se encerrou as 18h do
clia anterior a esta reuniao. A Sra. Polyana esclareceu que os conselheiros afastados
provisoriamente durante o escrudnio permaneceram corn acesso a Sala da Governanga. Apcis os
esclarecimentos, os demais conselheiros acataram as justificativas do Sr. Marcelo que
comprometeu-se encaminhar sua justificativa em separado por e-mail a qual sera anexada ao
Parecer do Conselho Fiscal. RESOLUcA.0 N° 79: 0 CONSELHO FISCAL DA
FUNDAcii0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC()
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuigoes e nos
termos do inciso II do art. 42 do Estatuto da Fundagao e do inciso XII do art. 16 do Regiment°
Interno da Funpresp-Exe, examinou as demonstragoes contabeis, atuariais, financeiras e de
beneficios, relativos ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e encaminhou vi
Parecer positivo a aprovagao pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, conforme
documento anexo. Item 4) As analises dos balancetes e fluxo de caixa dos Pianos de Beneficios
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ExecPrey, LegisPrev e de Gestao Administrativa — PGA, bem como a execucao orcamentaria
do Plano de Gestao Administradva — PGA, referentes ao mes janeiro de 2017 ficaram pendentes
para a prOxima reuniao. Item 5) 0 Conselho Fiscal analisou as certid5es negadvas da FunprespExe referentes as contribuicOes federais e FGTS e estao cientes dos documentos apresentados.
RESOLUcA0 N° 80: 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 IX do art. 16 do
Regiment° Interno da Fundacao, esta ciente das cerddoes negativas da Funpresp-Exe referentes
as contribuicaes federais e FGTS, conforme docuniento anexo. Item 6) Os membros do
Conselho Fiscal apreciaram o documento que trata sobre a evolucao dos creditos a receber em
atraso — PDE n° 87/2017 — e nao apresentaram obice em relacao ao assunto. Item 7) 0 Sr.
Tiago Dahdah apresentou, conforme Nota Tecnica n° 97/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de
03 de marco de 2017, a situacao de liquidez da carteira de investimentos dos pianos e fundos
especiais administrados pela Funpresp-Exe em valores constantes de 30 de janeiro de 2017. Os
conselheiros solicitaram aprimoramentos no "Funpresp em Niimeros" para a inclusao de novos
graficos que introduzam o conceito de volatilidade aos participantes e que expliquem a diferenca
entre a rentabilidade dos investimentos da Funpresp corn aqueles exibidos no Funpresp em
mimeros e, em especial quanto aos dados do tesouro clireto. Uma das sugestOes é mostrar
temporalmente a evolucao da carteira sob gestao propria e da carteira sob gestao terceirizada. Os
conselheiros pediram que para as prOximas apresentacOes no colegiado seja incluido um grafico
de comparacao das carteiras corn relacao a marcacao na curva versus marcacao a mercado na
linha do tempo, que foi acatado pelo diretor de investimentos. 0 documento foi aprovado por
meio da RESOLUcA0 N° 81: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDACAO DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC° FEDERAL DO PODER
ENFCUTIVO — FUNPRESP-ENE, no uso de suas atribuicOes e nos termos do art. 40 do
Estatuto da Fundacao, examinou a situagao de liquidez da carteira de investimentos dos pianos e
fundos administrados pela Funpresp-Exe, por meio da Nota Tecnica n°
97/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de marco de 2017, e esta de acordo corn as
informacoes apresentadas no documento anexo. Item 8) Os conselheiros decidiram incluir os
seguintes assuntos na pauta da prOxima reuniao: a) Aprimoramento do Regulamento Eleitoral da
Funpresp-Exe; b) Informacoes sobre diarias e passagens; c) Remuneracao dos empregados da
Fundacao; d) Teto remuneratorio (disponibilizar o Parecer n° 1025 —
3.26/2013/TLC/CONJUR/MP-CGU/AGU); e) Adequacao da Funpresp-Exe a Lei de Conflito
de Interesses — Lei n° 12.813 e portaria MP/CGU 333;fi Boas praticas dos processos de selecao.
A Sra. Nadja esclareceu que os assuntos relativos aos topicos b e c foram incorporados no Plano
de Trabalho da Auditoria Interna e sera° apresentados na proxima reuniao, conforme requerido //16na 42' Reuniao Ordinaria do colegiado. 0 presidente do Conselho Fiscal solicitou que, mesmo
corn a apresentacao da Auditoria Interna, as informacOes demandadas a Secretaria Execudva via
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e-mail, em 25/10/2016, sejam clisponibilizadas ao colegiado para subsidiar anilises sobre desses
temas corn dados referentes a janeiro de 2017. Item 9) Os conselheiros questionaram sobre o
cumprirnento da Recomendagao-R1 do Relatorio de Controles Internos do 1a semestre de 2016.
A Sr. Polyana esclareceu que a Funpresp-Exe nodficou o conselheiro sobre a obrigatoriedade da
cerdficagao e tambem da habilitagao por meio de oficios e diversos e-mails, de modo que, no
ambito da Fundagao, todas as medidas para alerta-lo foram tomadas. Diante das informagoes
prestadas, os conselheiros recomendam ao Conselho Deliberativo a instauragao de Processo
Administradvo Disciplinar, tendo em vista o nao atendimento as solicitagoes de regularizagao
exigencia disposta no Art. 5° da Resolugao CNPC n° 19/2015 corn redagao alterada pela
Resolugao CNPC n° 21/2015 e Instrug5es Previc n°s 28/2016 e 30/2016.
RECOMENDA0.0 N° 11: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDA00 DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL DO PODER
EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuigoes e nos termos do art. 42, inciso
V, do Estatuto da Fundagao, recomenda ao Conselho Deliberativo a instauragao de Processo
Administrativo Disciplinar para apurar as razoes pelas quais o conselheiro nao cumpriu a
exigencia de certificagao nos prazos estabelecidos nas normas legais e Recomendagao-R1 do
Relatorio de Controles Internos do 1a semestre de 2016, bem como adoglo, se cabivel, de
medidas saneadoras de acordo corn o art. 26, inciso III do Estatuto da Funpresp, de modo a
salvaguardar a Fundagao. Item 10) Os conselheiros tomaram conhecimento da Nota Tecnica n°
100/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-Exe, de 03 de margo de 2017, que trata do
desempenho da carteira de investimentos, bem como das operagoes de investirnentos e
desinvestimentos realizadas no mes de janeiro de 2017. Item 11) 0 Relatorio de Atividades da
Diretoria Execudva referente ao 4° trimestre de 2016 foi disponibilizado aos conselheiros. Itens
12, 13 e 14) 0 RelatOrio Anual de Trabalho da Auditoria Interna — RATAI 2016, o Relatorio de
Atividades da Auditoria Interna referente ao 40 trimestre de 2016 e o RelatOrio de
Acompanhamento dos Pianos de Agao referente ao 2° semestre de 2016 foram disponibilizados
aos conselheiros. Item 15) As seguintes atas foram disponibilizadas: (i) Conselho Deliberativo:
ata de reuniao ordiniria n° 47; (ii) Comite de Assessoramento Tecnico ExecPrev: ata de reuniao
othiniria n° 16. Item 16) Foram encaminhadas para ciencia dos conselheiros as Notas Tecnicas
n° 67/2017/GEPRI/Funpresp-Exe, de 09 de fevereiro de 2017, e n°
95/2017/GEOFI/Funpresp-Exe, de 03 de margo de 2017, referentes as providencias adotadas
pela Fundagao em razao da Recomendagao n° 10 do Conselho Fiscal e da solicitagao efetuada
pelo colegiado em sua 41° Reuniao ordinaria para realizar estudo de cenirios quanto a evolugao
de reservas individuais de participantes, respectivamente. Os conselheiros solicitaram que os
documentos de que tratam os itens 11 a 16 sejam reapresentados na proxima reuniao para
apreciagao, em face de nao ter sido possivel esgotar todos os assuntos na presente reuniao. ,
r
OCORENCIAS: Registra-se a saida do conselheiro Eduardo as 12:45h..
ENCERRA.MENTO: A proxima reuniao do Conselho Fiscal esti prevista para o dia 20 de
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abril de 2017, as 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo Levy Perrucci, Presidente do
Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos as 13h3Omin da qual foi lavrada a presente
ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Polyana Mitidiero Silva
Gabas, secretaria da reuniao, lavrei e subscrevi esta Ata.

Marcelo Levy Perrucci
Presidente do Conselho Fiscal

Carlos Roberto Caixeta
Conselheiro Fiscal

Gustavo Alves Tillmann
Conselheiro Fiscal

Eduardo Toledo da Silva
Conselheiro Fiscal

Polyana Mitidiero Silva Gabas
Secretaria da Reuniao
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