SEU FUTURO , NOSSO PRESENTE

FUN
ANOS

ATA DA 9a REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE ASSESSORAMENTO TECNICO LEGISPREV
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: As nove horas e vinte e quatro minutos do vigesimo quinto dia do mes
de julho do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reunioes n° 1 da sede da Funpresp-Exe.
PRESENcAS: Sr. Rodrigo de Andrade Moreira, Presidente Substituto do Comite de
Assessoramento Tecnico do Plano LegisPrev, e os membros: Sr. Diomar Correa da Costa Neto, Sra.
Erica Paulucio Porfirio, Sr. Joao Marcelo Nogueira Tavares e o Sr. Paulo Springer de Freitas.
Participou tambem da reuniao a Sra. Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretaria Executiva da
Funpresp-Exe e a Sra. Esther de Godoy Ponteiro, Assistente Administrativo da Secretaria
Executiva. MESA: Presidiu a sessao o Sr. Rodrigo e o secretariou a Sra. Esther. ORDEM DO
DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovac,ao da Ordem do Dia; 2) Emprestimos aos participantes;
Assuntos Informativos: 3) Infoimacoes sobre o extrato online do participante disponivel na Area
do Pardcipante, no que se refere a demora no processamento das cotas e tambem na visualizacao do
repasse pelo patrocinador; 4) Diferenca de Rentabilidade dos Pianos LegisPrev e ExecPrev; 5) 37°
Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensao — ABRAPP; 6) Acesso as Atas dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, do Comite de Assessoramento Tecnico ExecPrev e do Comite de
Investirnentos e Riscos; 7) Informes. INSTALAcAD: Verificado o quorum necessario, o
Presidente Subsdtuto instalou a reuniao e declarou iniciados os trabalhos. DELIBERACOES:
Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes na reuniao. Item 2) Os membros
do Comite LegisPrev apreciaram as Notas Tecnicas n° 153/2016/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de
marco de 2016, e n° 049/2013/GERIN/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de novembro de 2013, que
tratam do processo de implementacao da carteira de emprestirnos aos participantes dos pianos de
beneficios administrados pela Funpresp-Exe. 0 Diretor de Investirnentos, Sr. Tiago Nunes de
Freitas Dahdah, apresentou os dados sobre a implantacao do projeto piloto, as acoes que foram
geradas no ambito da Diretoria de Investimentos, a evolucao da estrutura interna (criacao do
subcomite de operacOes corn participantes), a populacao elegivel e o cronograma de implantacao.
Durante a apresentacao do Diretor de Investirnentos, foi informado que paralelamente ao estudo
sobre emprestimos consignados estao sendo realizados estudos sobre Perfis de Investimentos.
Considerando a relevancia do assunto, o Comite solicita ao Conselho Deliberativo a inclusao do
te a Perfis de Investirnentos no Plano de Trabalho do LegisPrev afim de conttibuir corn propostas
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de melhorias. ApOs a apresentacao, os membros do Comite solicitaram acesso ao Manual de Boas
Praticas da Abrapp no que se refere a carteira de credit() prOpria, quando esse estiver sido publicado.
Tendo em vista que o prazo de 60 (sessenta dias) para entrega do resultado do estudo sobre a
implantacao da carteira de emprestirnos ocorre apOs a reuniao do Conselho Deliberativo, prevista
para 25 de agosto de 2016, o Comite LegisPrev pede que a apresentacao da conclusio do estudo ao
Conselho Deliberativo ocorra na reuniao de setembro de 2016. Item 3) 0 Gerente de Arrecadacao
e Cadastro, Sr. Marcos Jose Pereira Damasceno, apresentou o detalhamento dos processos de
trabalho, areas e instituicoes intervenientes no fluxo de disponibili7acao do extrato dos participantes
no site da Funpresp-Exe e apontou as ocorrencias que, eventualmente, impactam na
disponibilizacao do extrato. ApOs a apresentacao, o Sr. Rodrigo relatou chavidas no que se refere a
cotizacao de valores no extrato do participante. Algumas linhas nao apresentam distribuicao
proporcional dos valores correspondentes a cada uma das rubricas das colunas (PGA, RAP e
FCBE). A chavida foi esclarecida pelo Sr. Damasceno e a Sra. Larissa de Paula Gouvea que
identificaram que a forma apresentada no extrato refere-se ao valor em cotas quando ocorre o
repasse do patrocinador ern datas diferentes. ApOs sanadas as dUvidas, o Comite recomenda o
aprirnoramento do formato do extrato do participante a Elm de melhorar a visualizacao dos valores
cotizados. A area, antecipadamente, informou que propora urn ajuste de maneira que o participante
possa ter uma melhor visualizacao. RECOMENDAcA0 n° 07: 0 COMITE DE
ASSESSORAMENTO TECNICO LEGISPREV DA FUNDA00 DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PuBLICO FEDERAL DO PODER EXRCUTIVO —
FUNPRESP-EXF, no uso de suas atribuicoes e nos termos do art. 45 do Regimento Interno da
Fundacao, recomenda o aprirnoramento do formato do extrato do participante a fim de melhorar a
visualizacao dos valores cotizados, conform.e esclarecirnento constante no item 3 da Ata da 9'
Reuniao Ordinaria do Comite de Assessoramento Tecnico LegisPrev. Item 4) 0 colegiado apreciou
a Nota Tecnica n° 249/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 09 de maio de 2016, que trata da
diferenc,a de rentabilidade dos investimentos dos recursos dos Pianos ExecPrey e LegisPrev e nao
apresentaram ressalvas quanto a documentac,ao. Item 5) A Sra. Polyana informou aos presentes que
a Funpr -Exe disponibili7ou 1 (uma) vaga para Comite de Assessoramento Tecnico LegisPrev (L\
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participar do 37' Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensao da ABRAPP. ApOs deliberacao do
colegiado, decidiu-se que a vaga seria preenchida pelo senhor Paulo Wanderson Moreira Martins.
Item 6) As seguintes atas foram disponibili7adas: (i) Conselho Deliberativo: ata de reuniao ordinaria
n° 39; (ii) Conselho Fiscal: atas de reunines othinarias n° 33 e 34; (iii) Comite de Assessoramento
ExecPrey: ata de reuniao ordinaria n° 11. Item 7) A proxima reuniao ficou agendada para o dia 26
de agosto de 2016. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Rodrigo de Andrade
Moreira, Presidente Substituto do Comite de Assessoramento Tecnico do Plano LegisPrev,
considerou encerrados os trabalhos, as 12h26min, da qual eu, Esther de Godoy Ponteiro, secretaria
da

o, lavrei e subscrevi esta Ata, que alp& lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.
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