
FUNDA910 DE PREVIDENCIA 
•COMPLEMENTAR DO 
SERVIDOR PLIBLICO FEDERAL 
DO PODER EXECUTIVO 

ATA DA 45a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2017  

DATA, HORA E LOCAL: As nove horas e dez minutos do vigesimo dia do mes de abril do ano 
de dois mil e dezessete, na sala de reunicies n° 1 da sede da Funpresp-Exe. PRESENcAS: Sr. 
Marcelo Levy Pen-ucci, Presidente do Conselho Fiscal; e os conselheiros: Sr. Carlos Roberto Caixeta, 
Sr. Gustavo Alves Tillrnann e o Sr. Eduardo Toledo da Silva. Registra-se a presenca da Sra. Nadja 
Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe da Funpresp-Exe; da Sra. Polyana Miticliero Silva 
Gabas, Secretaria Executiva da Funpresp-Exe; e da Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente 
Administrativo da Secretaria Executiva da Funpresp-Exe. Registra-se, ainda, a ausencia do 
conselheiro Jose Marcio Ribeiro da Costa por motivos de saude. Participantes Eventuais: (10h — 
10:25h) Sr. Jose Luiz BarrosJimnior, Gerente de Contabilidade e Financas; (10:34h — 11h) Sr. Ricardo 
Pena Pinheiro e Sr. Igor Lins da Rocha Lourenco; (11:07h — 11:57h) Gustavo Campos Ottoni; 
(11:59h — 12:31h) Sr. Ricardo Pena Pinheiro e Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos. MESA: Presidiu 

a sessao o Sr. Marcelo e o secretariou a Sra. Polyana. ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:  
1) Ordem do Dia; 2) Ata da 44' Reuniao Ordinaria; 3) Balancetes, execucao orcamentaria do PGA e 
fluxo de caixa referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017; 4) Evolucao do quack° de acoes 
jucliciais ativas e passivas da Funpresp-Exe; 5) Acompanhamento de providencias de demandas 
internas e externas; 6) Situacao de liquidez e solvencia da entidade, dos pianos de beneficios e do 
Fundo de Cobertura de Beneficios Extraorclinarios — FCBE; 7) Relatorio de Monitoramento de 
Riscos; 8) Analise das remuneracoes e restituicoes aos orgaos de origem dos servidores da Funpresp 
e do RelatOrio de Auditoria no Controle das despesas corn passagens e tharias; 9) Analise dos gastos 
corn cliarias e passagens e do RelatOrio de Auditoria do quadro funcional da Funpresp; 10) Analise 
do esclarecimento sobre a diferenca de rentabilidade entre o FCBE e a RAP ern relacao ao Aporte 
Extraordin.ario de Aposentadoria Normal — AEAN; 11) Analise sobre as possiveis clistribuicoes de 
recursos entre participantes corn a adocao de cliferentes perfis de investimento atraves dos 
beneficios de risco; 12) Adequacao da Funpresp a Lei de Conffito de Interesses; 13) Analise da 
adequacao da Funpresp ao teto remuneratorio; 14) Aprimoramento do processo eleitoral da 
Funpresp; 15) Boas praticas nos processos de selecao; 16) Situacao de Liquidez dos Investirnentos 
corn posicao em 28 de fevereiro de 2017; 17) Desempenho da Carteira de Investirnentos referente 
ao mes de marco de 2017; Assuntos Informativos: 18) Cenario quanto a evolucao de reservas 
individuais de participantes (reapresentacao); 19) RelatOrio de Atividades da Diretoria Executiva 
referente ao 4° trirnestre de 2016 (reapresentacao); 20) RelatOrio Anual de Trabalho da Auditoria 
Interna — RATAI 2016 (reapresentacao); 21) RelatOrio de Atividades da Auditoria Interna referente 
ao 4° trimestre de 2016 (reapresentacao); 22) RelatOrio de Acompanhamento dos Pianos de Acao 
referente ao 2° semestre de 2016 (reapresentacao); 23) Atas dos colegiados; 24) Inforrnes. Assunto  
Extrapauta: Item 25) Ordens de sucessao da presidencia e compatibilidade do exercicio do 
mandato de Presidente corn o de conselheiro dos orgaos colegiados. INSTALAcAD: Verificado o 
quorum necessatio, de acordo corn o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente instalou a 
reuniao e declarou iniciados os trabalhos. DELIBERAcOES: Item 1) A Ordem do Dia foi 

aprovada pelos membros presentes. Item 2) A Ata da 44a Reuniao Ordinaria foi rediscutida ern 
alguns aspectos, aprovada e assinada pelos membros presentes naquela reuniao. Item 3) 0 Sr. Jose 
Luiz apresentou, conforme Notas Tecnicas n° 123/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 
de marco de 2017; 144/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 31 de marco de 2017; e 
180/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 17 de abril de 2017, os balancetes e o fluxo de 
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caixa dos Pianos de Beneficios ExecPrev e LegisPrev e de Gestao Administrativa — PGA, bem como 
a execucao orcamentaria do Plano de Gestao Administrativa — PGA referentes aos meses de janeiro 
e fevereiro de 2017. Apeis avaliacao do colegiado, os documentos foram aprovados por meio da 
RESOLUcA0 N° 82: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC° 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 os balancetes e o fluxo de caixa dos Pianos de Beneficios ExecPrev e 
LegisPrev e de Gestao Administrativa — PGA, bem como a execucao orcamentaria do Plano de 
Gestao Administrativa — PGA relativos aos meses de janeiro de fevereiro de 2017. 0 conselho esth 
de acordo corn as informacoes apresentadas, conforme documentos anexos. Item 4) 0 Sr. Igor 
apresentou o atual quack() das acoes judiciais existentes ate 31 de marco de 2017 em que a 
Funpresp-Exe figura como parte interessada. Dentre as teses apresentadas, as que possuem major 
volume de processos sao as oriundas dos servidores plabicos dos Estados, Distrito Federal e 
Municipios, seguidas pelas militates e na sequencia pela aposentadoria especial. ApOs explanacoes do 
Gerente Jutidico, os conselheiros questionaram o decimo paragrafo da Nota Tecnica n° 
163/2017/Gejur/Funpresp-Exe, de 06 de abril de 2017, que "ressalta que o procedimento de 
controle de processos judiciais esta sendo realizado atualmente por meio de planilha eletronica (...), 
portanto, os tnameros apresentados podem variar ern razao de possiveis incongruencias detectadas, 
(...)". 0 Sr. Igor informou que, de fato, o controle das acOes ainda é feito manualmente pot meio de 
planilha eletronica em virtude de ainda nao ter sido possivel a contratacao de urn sistema eletrOnico 
por questoes adversas, mas a Gerencia Juridica esta trabalhando para atender as recomendacoes da 
Previc e da Auditoria Interna. Item 5) Os conselheiros tomaram ciencia das providencias que estao 
sendo adotadas corn relacao ao acompanhamento de providencias de demandas internas e extemas 
conforme Nota Tecnica n° 67/2017/GEPRI/Funpresp-Exe, de 09 de fevereiro de 2017. Item 6) A 
Sra. Polyana informou que o tema Situacao de Liquidez e Solvencia da Entidade, dos Pianos de 
Beneficios e do Fundo de Cobertura de Beneficios Extraordinarios — FCBE foi incorporado ao 
RelatOrio da Diretoria Executiva que é apresentado trimestralmente aos colegiados, porem o 
Conselho Fiscal solicitou que o tema continue sendo acompanhado por eles, de forma destacada, 
semestralmente. Ainda em relacao a esse assunto, os conselheiros nao apresentaram Obice corn 
relacao a documentacao apresentada. RESOLUcA."0 83: 0 CONSELHO FISCAL DA 
FUNDA00 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ROBLICO 
FEDERAL DO PODER EXREUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicoes e nos 
termos do art. 16 do Regirnento Intern° da Fundacao, aprova a Situacao de Liquidez e Solvencia dos 
Pianos de Beneficios, conforme documento anexo. Item 7) 0 Sr. Gustavo Ottoni apresentou o 
RelatOrio de Acompanhamento de Riscos Financeiros referente ao 10  trimestre de 2017. Esse 
relatOrio apresenta detalhes quanto a observancia de norrnas e regulamentos que regem os 
investirnentos dos pianos administrados pela Funpresp-Exe, alem de demonstrar o 
acompanhamento realizado diariamente pela Gerencia de Planejamento e Controle de 
Investirnentos, ao longo do trimestre, para monitorar os riscos financeiros. Os conselheiros nao 
apresentaram Obice quanto a documentacao apresentada. RESOLUcA0 N° 84: 0 CONSELHO 
FISCAL DA FUNDA00 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PUBLIC() FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas 
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atribuicoes e nos termos do art. 42 do Estatuto da Fundacao, examinou o RelatOrio de 
Monitoramento de Riscos e esta de acordo corn o document° anexo. Itens 8 e 9) Corn relacao aos 
itens 8 e 9, a Sra. Nadja informou que o RelatOrio de Auditoria do Quack() Funcional da Funpresp-
Exe e o RelatOrio de Auditoria no Controle das Despesas corn Passagens e Diarias estao concluidos 
e aguardando o fluxo de analises que percorre primeiramente a Diretoria Executiva, depois o 
Conselho Deliberadvo e, por fim, o Conselho Fiscal. Na sequencia, foi acessado o site da Fundacao 
de Previdencia Complementar do Estado de sao Paulo (SP-PREVCOM) no objetivo de demonstrar 
urn model° de boas praticas adotadas naquela entidade corn relacao a publicacao de informacOes 
sobre diarias e passagens (https://www.spprevcom.com.br, link: Transparencia — Informacoes 
Administradvas — Diarias e Passagens). Corn base na exposicao do site e apOs apreciacao do modelo 
apresentado, os conselheiros emidram uma recomendacao no senddo de que a Funpresp promova 
uma avaliacao do model° apresentado no objetivo de dar publicidade de seus gastos corn diarias e 
passagens no site da Fundacao como forma de boa pratica de governanca e transparencia. No 
tocante as remuneracOes dos servidores da Funpresp, foi solicitado urn detalhamento a Diretoria 
Executiva de como sera tratada a divulgacao das tabelas de remuneracoes. RECOMENDAcA0 
N° 12: 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 inciso VII do art. 16 do Regiment° Interno da Fundacao, 
recomendam que a Funpresp-Exe de publicidade de seus gastos corn diarias e passagens no site da 
Fundacao como forma de boa pradca de governanca e transparencia e sugerem como model° de 
publicacao o site da Fundacao de Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo 
(https://www.spprevcom.com.br, link: Transparencia — Informacoes Administrativas — Diarias e 
Passagens). Item 10) 0 esclarecirnento sobre a diferenca de rentabilidade entre o Fundo de 
Cobertura de Beneficios Extraordinarios — FCBE e a Reserva Acumulada pelo Participante — RAP 
em relacao ao Aporte Extraordinario de Aposentadoria Normal — AEAN sera apresentado em 
reunia.o posterior. Item 11) Os conselheiros fizeram uma analise sobre as possiveis distribuicoes de 
recursos entre participantes corn a adocao de diferentes perfis de invesdmento atraves dos 
beneficios de risco. Para embasar a discussao foi apresentado o artigo "0 Perigo Oculto dos Perfis 
de Investirnento para Entidades de Previdencia", de autoria do conselheiro Marcelo Petrucci, que 
esta disponivel no endereco eletronico https://medium.com/@marceloperrucci/o-perigo-oculto-
dos-perfis-de-investimento-para-entidades-de-previd°/0C3V0AAncia-873da7b499d9. Foi solicitado 
pelo colegiado que esse material seja distribuido para a Gerencia de Atuaria e Beneficios e para o 
Comite de Investirnentos para subsidiar analise e aprofundamento do tema. Aclicionalmente, 
solicitam a presenca dessas areas na prOxima reuniao para que o assunto possa ser abordado em 
major profundidade. Item 12) 0 tema Adequacao da Funpresp a Lei de Conflito de Interesses foi 
tratado corn diligencia no colegiado. Ao final do debate, foi emitida uma recomendacao no sentido 
de que a Funpresp envide esforcos para aderir a legislacao aplicada ao Conflito de Interesses no 
asmbito do servico plablico federal, como ato de boas praticas de governanca, especialrnente no que 
diz respeito a clisponibilizacao ou adesao a canal que possibilite aos colaboradores fazerem consultas 
ou pedidos de autorizacao para exercer atividade privada, a exemplo do SeCI — Sistema EletrOnico 
de Prevencao de Conflitos de Interesses. RECOMENDA0.0 N° 13: 0 CONSELHO FISCAL 
DA FUNDA00 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PBLICO 
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicOes e nos 
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termos do inciso VII do art. 16 do Regiment° Intern° do Estatuto da Fundacao, recomendam que a 
Funpresp envide esforcos para aderir a legislacao aplicada ao Conflito de Interesses no ambito do 
servico public() federal, como ato de boas priticas de governanca, especialmente no que diz respeito 
a disponibilizacao ou adesao a canal que possibilite aos colaboradores fazerem consultas ou pedidos 
de autorizacao para exercer atividade privada, a exemplo do SeCI — Sistema Eletronico de Prevencao 
de Conflitos de Interesses. Item 13) Os conselheiros iniciaram uma discussao sobre a adequacao da 
Funpresp ao teto remuneratOrio e decidiram aprofundar o assunto na prOxima reuniao. Item 14) A 
anilise sobre o aprimoramento do processo eleitoral da Funpresp seri feita na prOxima reuniao. 
Item 15) Para anilise deste tema foi acessado o site da Fundacao de Previdencia Complementar do 
Servidor Public° Federal do Poder Judiciirio (Funpresp-Jud) no intuit() de demonstrar urn modelo 
de boas pridcas nos processos de selecao adotados naquela instituicao. Corn base na exposicao do 
site, os conselheiros recomendam que a Funpresp melhore seus processos de selecao, aprimorando 
deste modo a governanca e transparencia da Entidade, e sugerem como exemplo de boas priticas o 
site da Fundacao de Previdencia Complementar do Servidor Public() Federal do Poder Judiciirio 

(Funpresp-Jud). RECOMENDAcA0 N° 14: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDAcA0 DE 
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR POBLICO FEDERAL DO PODER 
EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicoes e nos termos do inciso VII do art. 
16 do Regiment° Intern° Fundacao, recomendam que a Funpresp melhore seus processos de 
selecao, aprimorando deste modo a governanca e transparencia da Entidade, e sugerem como 
exempla de boas pridcas o site da Fundacao de Previdencia Complementar do Servidor Public° 
Federal do Poder Judiciirio (Funpresp-Jud). Item 16) 0 Sr. Gustavo Ottoni apresentou, conforme 
Nota Tecnica 165/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de abril de 2017, a situacao de liquidez 
da carteira de investimentos dos pianos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe em 
valores constantes de 24 de fevereiro de 2017. 0 documento foi aprovado por meio da 
RESOLUcli0 N° 85: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA. 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PuBLICO 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 liquidez da carteira de investimentos dos pianos e fundos administrados pela 
Funpresp-Exe, por meio da Nota Tecnica n° 165/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de abril 
de 2017, e esti de acordo corn as informacoes apresentadas no documento anexo. Item 17) Os 

conselheiros tomaram conhecimento da Nota Tecnica n° 166/2017/GEOFI/ GECOP/Funpresp-
Exe, de 07 de abril de 2017, que trata do desempenho da carteira de investimentos, bem como das 
operacoes de investimentos e desinvestimentos realizadas no mes de marco de 2017 e nao 
apresentaram obice quanto e aos dados apresentados. Itens 18 a 22) A documentacao referente aos 
itens 18 a 22 foi disponibilizada novamente aos conselheiros que apreciaram e nao apresentaram 
Obice em relacao aos dados apresentados. Item 23) A seguinte ata foi disponibilizada: (i) Conselho  

Deliberativo: ata de reuniao ordiniria n° 48. Item 24) 0 Diretor Presidente, Dr. Ricardo Pena, 
apresentou aos seguintes informes: (i) Adesoes: ate a data de 17 de abril de 2017 registra-se a adesao 

de 41.671 participantes a Fundacao. 	Alteracao no Regulamento do Plano de Beneficios  
LegisPrev: em relacao a alteracao do regulamento do Plano de Beneficios LegisPrev houve 5 
exigencias redacionais e 1 recomendacao, sendo encaminhado a Previc ern 31 de marco de 2017. A 
Funpresp aguarda a aprovacao do Plano para fazer urn trabalho especifico nas Casas Legisladvas. 
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(iii) Operacoes corn Participantes: 0 Conselho Deliberativo aprovou em fevereiro o Regulamento 
que trata das operacoes de emprestimos aos pardcipantes. A abertura da carteira de emprestimos 
esta prevista para 10  de julho de 2017. Os conselheiros fiscais solicitaram uma apresentacao da area 
de investimentos especificamente sobre este assunto. (iv) Processo 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 
estavam em exercicio. Dos novos conselheiros designados no dia 23 de dezembro de 2016, cinco já 
foram habilitados (Sr. Augusto Akira Chiba, Sr. Erasmo Verissimo de Castro Sampaio, Sra. Patricia 
Vieira da Costa, Sr. Jose Henrique de Oliveira Varanda e Sra. Patricia Brito Avila). Tambem foram 
habilitados os conselheiros fiscais Sr. Eduardo Toledo da Silva e Sr. Gustavo Alves Tillmann. (v)  
Eleicoes 2017 da Funpresp-Exe: As Eleicoes Funpresp 2017 contaram corn duas votacoes, uma vez 
que o mimero de votantes do primeiro escrutinio, realizado entre 13 e 15 de marco, foi de 2.064 
eleitores — inferior ao quorum minim° de 3.019 pardcipantes. Todos os votos registrados no 
primeiro turno eleitoral foram descartados, sem apuracao, e novo periodo de votacao foi realizado — 
este sem quorum minim° exigido, conforme o ardgo 29 do Regulamento Eleitoral. No segundo 
turno (compreendido das 8:30h do dia 21 de marco de 2017 ate as 18h do dia 23 de marco de 2017), 
2.328 pardcipantes e assistidos registraram seus votos, tendo sido proclamado o resultado das 
eleicoes pela Comissao Eleitoral na noite de 23 de marco, na sede da Funpresp, pouco depois do 
encerramento da votacao, que foi acompanhado por auditores independentes, representantes das 
chapas e colaboradores da Fundacao. Posse dos novos eleitos esta prevista para o dia 10  de junho de 
2017. (vi) Pesquisa "Queremos ouvir voce": a pesquisa (processada na plataforma TypeForm) teve 
por objedvo identificar a percepcao das areas de Gestao de Pessoas e Recursos Humanos dos Orgaos 
patrocinadores ern relacao a Entidade. A amostra foi realizada corn 1.100 UPAG's. (vii) Pesquisa 
Qualitativa corn Participantes: a Funpresp-Exe realizou uma pesquisa qualitadva corn os 
participantes da Fundacao. Foram escolhidos 7 grupos focais (entre 8 e 10 pessoas) e foram 
realizadas 25 entrevistas em profundidade. 0 perfil dos entrevistados foram os jovens, professores, 
mulheres, carreiras corn alta remuneracao, desistentes e que realizaram cancelamento. As entrevistas 
ocorreram em 4 (quatro) pracas: Brasilia, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. Os dados da 
pesquisa serao divulgados no 10  Encontro de Governanca da Funpresp-Exe que sera realizada no 
dia 28 de abril de 2017, as 9h, no auditOrio da Fundacao. (viii) Telefonia 0800: a partir de abril, a 
Funpresp-Exe internalizou o atendimento 0800 que antes era feito pela Dataprev corn isso espera-se 
dar maior qualidade no atendimento. Item 25) Os conselheiros debateram sobre as ordens de 
sucessao da presidencia e respecdvos substitutos, bem como sobre a compatibilidade do exercicio 
do mandato de Presidente corn o de conselheiro dos Orgios colegiados, uma vez que o Estatuto e o 
Regimento Interno so pouco niddos e precisos nesse quesito. No que se refere as ordens de 
sucessao de subsdtutos a presidencia dos Orgaos colegiados e considerando a eventualidade de 
ausencia simultanea do Presidente e do Presidente Substituto, o Conselho Fiscal entende set 
pertinente que tal ordem de sucessao pode ser estabelecida pelo Conselho Deliberativo no intuito de 
salvaguardar a realizacao de reunioes ordinarias mensais previstas no Estatuto e no Regimento 
Interno da Fundacao. Na sequencia os conselheiros discutiram sobre a sucessao da presidencia do 
Conselho Fiscal tendo em vista o fim do bienio previsto no paragrafo 10  do Art. 15 do Regimentor 
Interno Diante do impasse, solicitaram uma consulta a Gerencia Juridica sobre o tema. 0 teor da 
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Funpresp 
consulta sera encaminhado por e-mail a Secretaria Executiva para que seja submetido a analise 
juridica. RECOMENDAcA0 N° 15: 0 CONSELHO FISCAL DA FUNDAcA0 DE 
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER 
EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuicoes e nos termos do inciso VII do art. 
16 do Regimento Interno do Estatuto da Fundagao, recomenda ao Conselho Deliberativo que 
estabeleca ordens de sucessao de substitutos a Presidencia do Conselho Fiscal e dos demais Orgaos 
colegiados da Funpresp, alem das que constam do Estatuto e do Regimento Interno, quando da 
ausencia simultanea do Presidente e do Presidente Subsdtuto. RESOLUcA0 N° 86: 0 
CONSELHO FISCAL DA FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO 
SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de 
suas atribuicoes e nos ternaos do inciso VII do art. 16 do Regimento Interno do Estatuto da 
Fundacao, solicita que a Funpresp-Exe realize analise juriclica sobre a sucessao da presidencia do 
Conselho Fiscal no intuit° de manter a regularidade dos trabalhos deste colegiado e apresenta para 
apreciacao da Gerencia Juridica o document° em anexo. ENCERRAMENTO: A prOxima reuniao 
do Conselho Fiscal esta prevista para o dia 19 de maio de 2017, as 9h. Nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Marcelo Levy Petrucci, Presidente do Conselho Fiscal, considerou encerrados os trabalhos as 
14h03min da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para 
constar, eu, Polyana Mitioliero Silva Gabas, secrethria da reuniao, lavrei e subscrevi esta Ata. 

6'22 ,41,11/- z  
Carlos Roberto Caixeta 
Conselheiro Fiscal 

Marcelo Levy Perrucci 
Presidente do Conselho Fiscal 

 

Gustavo Alves Tillmann 
	 Eduardo Toledo da Silva 

Conselheiro Fiscal 
	

Conselheiro Fiscal 

j  

Polyana Mitidiro Silva Gabas 
Secretaria da Reuniao 
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