ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV REALIZADA EM
12 DE MARÇO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do décimo segundo dia do mês de março do
ano de dois mil e vinte um, por meio de videoconferência. PRESENÇAS: Sr. Rodrigo de Andrade
Moreira, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, e os membros no exercício da
titularidade: Sr. Fernando Facchin Filho, Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna, Sr. André Luiz de
Albuquerque Farias e o Sr. Bruno Alves Rocha. Registra-se, ainda, a presença do Sr. Erwin Nogueira de
Andrade, membro suplente do Comitê, da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e
Órgãos Colegiados, e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo da Funpresp-Exe.
PARTICIPANTES EVENTUAIS: Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; Sr.
Jose Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento e Tesouraria; Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita,
Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas
e Desenvolvimento de Produtos, Substituto; Sr. Antonio dos Santos Drumond, Gerente de Auditoria
Interna, Substituto; Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Monitoramento de Investimentos; e Sra.
Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Rodrigo Moreira e a
secretariou a Patrícia Brito de Ávila. ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2)
Aprimoramento da Governança da Fundação; Assuntos Informativos: 3) Alterações Normativas e Seus
Impactos na Fundação – fevereiro 2021; 4) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de
acompanhamento dos Planos de Ação - janeiro 2021; 5) Relatório Executivo das Políticas de
Investimentos e Alocação Carteiras Performance e Preservação - dezembro 2020; 6) Ações implementadas
pela Gerência de Comunicação e Relacionamento – 2º semestre 2020; 7) Panorama das adesões aos planos
da Funpresp-Exe – 4º trimestre 2020; 8) Atas dos colegiados e órgãos auxiliares; e 9) Informes Manifestações Comitê de Assessoramento Técnico - outubro de 2019 a janeiro de 2021 (atendidas e
pendentes).

Assunto Extrapauta: 10) Balancetes, execução orçamentária do Plano de Gestão

Administrativa e fluxo de caixa – janeiro 2021. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o
Presidente instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÕES: Item 1) A ordem do
dia foi aprovada pelos membros. Item 2) Não houve deliberação nesta sessão. Item 3) A Sra. Cristina
Santana apresentou as mais recentes leis e normas e seus respectivos impactos no âmbito da FunprespExe, em especial nas áreas de governança, controles internos e compliance. Na ocasião, foram apresentados
os normativos da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, com vigência a partir de 2021,
bem como normativos de outras fontes, como da Agência Nacional de Proteção de Dados e do Ministério
da Economia. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Item 4) O Sr. Antônio dos
Santos Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos
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Planos de Ação referente ao mês de janeiro de 2021. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do
assunto e debateram, dentre outros assuntos, acerca da relevância da área de Tecnologia da Informação
no momento atual em que vive a Funpresp-Exe. Em especial, discutiram sobre inconsistências nos
extratos dos participantes Rodrigo Moreira, Gustavo Taglialegna e Fernando Facchin Filho. No caso do
Sr. Rodrigo Moreira, a inconsistência já foi registrada na Central de Atendimento mas até o momento não
foi resolvida. Já no caso do Sr. Gustavo Taglialegna, o nome do perfil escolhido aparece corretamente em
seu extrato. Porém, as cotas estão sendo calculadas como se o participante tivesse optado por outro perfil,
razão pela qual o saldo fica com valor abaixo do esperado. Por fim, no caso do Sr. Fernando Facchin
Filho, há uma pequena diferença no cálculo das cotas, que aparece no extrato desde que houve a
implantação dos perfis de investimento. Ressalte-se ainda que nem o Sr. Gustavo nem o Sr. Fernando
registraram as inconsistências apontadas junto à Central de Atendimento. Na ocasião, o Sr. Antônio
Drumond destacou a importância do registro de eventuais inconsistências na Central, porque esses dados
são verificados pela Auditoria Interna nos trabalhos desenvolvidos na Fundação. Em seguida, os membros
deliberaram por solicitar, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva informe: (i) o número de
chamados na Central de Atendimento referente a reclamações ou inconsistências nos extratos no período
de julho de 2020 a fevereiro de 2021, (ii) quais as principais queixas relatadas, e (iii) quais as ações corretivas
adotadas para prevenir o aparecimento de novas ocorrências. SOLICITAÇÃO Nº 03: O COMITÊ DE
ASSESSORAMENTO

TÉCNICO

LEGISPREV

DA

FUNDAÇÃO

DE

PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –
FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 46 do Regimento Interno da FunprespExe, solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva informe: (i) o número de chamados na
Central de Atendimento referente a reclamações ou inconsistências nos extratos no período de julho de
2020 a fevereiro de 2021, (ii) quais as principais queixas relatadas, e (iii) quais as ações corretivas adotadas
para prevenir o aparecimento de novas ocorrências. Item 5) Inicialmente, os membros do Comitê deram
as boas vindas aos Srs. Helano Dias e Sr. Silvano Barbosa. Ato contínuo, o Sr. Silvano deu início à
apresentação do Relatório de Execução da Política de Investimento relativo ao mês dezembro 2020. Os
membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Na ocasião, sugeriram disponibilizar a tabela
constante da página 24 da apresentação, que discrimina a composição da carteira por perfil de investimento
(% de alocação e valor aplicado em cada segmento) no sítio eletrônico da Fundação e no aplicativo.
RECOMENDAÇÃO Nº 39: O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISPREV DA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO
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PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 46 do
Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda, ao Conselho Deliberativo, que seja disponibilizada no
sítio eletrônico e no aplicativo da Fundação, a tabela de Perfis de Investimentos constante na página 24
da apresentação sobre o Relatório de Execução da Política de Investimento relativo ao mês dezembro
2020, elaborada pela Gerência de Controle de Investimentos - GECOI. Adicionalmente, o colegiado
sugeriu disponibilizar o histórico de cotas de perfis também em formato de planilha aberta para edição, e
não somente em formato “pdf”. Item 6) A Sra. Patrícia Laurentino apresentou as ações implementadas
pela Gerência de Comunicação e Relacionamento e os resultados obtidos durante o 2º semestre de 2020,
destacando as campanhas de comunicação produzidas e as ações de relacionamento voltadas ao
atendimento pelo Fale Conosco e por telefone, com foco no atendimento dos Objetivos Estratégicos de
“ser uma entidade focada no cliente” e de “ser reconhecida pela qualidade e credibilidade”. Destacou, ainda, quanto à
atendente virtual Vic recentemente implantada, que a exatidão de respostas subiu para 67%, diminuindo a
demanda de atendimento por ligação, o que reforça a satisfação das ações nas plataformas online. Em
seguida, a Sra. Sandi Gutierrez apresentou dados e informações acerca das demandas junto à Central de
Atendimento no período. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. 7) O Sr. Pedro
Henrique apresentou o panorama atualizado das adesões aos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe. A
apresentação foi segmentada em três eixos: adesões, adesões e arrecadação (meta versus realizado 2020) e
perfil das migrações de regime previdenciário. Ressaltou, ainda, que as adesões no Plano ExevPrev
alcançaram 102,71%, ultrapassando a meta para o período. Já as adesões no Plano LegisPrev alcançaram
91,45% da meta prevista. Os membros tomaram conhecimento do assunto. 8) As seguintes atas foram
disponibilizadas: (i) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 54 a 57; (ii) Conselho Deliberativo:
atas das reuniões ordinárias nº 94 e 95; (iii) Conselho Fiscal: atas das reuniões ordinárias nº 89 e 90, e ata
da reunião extraodinária nº 4; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da reunião nº 51; (v)

Comitê de Governança: Ata da Reunião Ordinária nº 2; e (vi) Comitê de Investimentos e Riscos: ata da
reunião ordinária nª 74. 9) A Sra. Patrícia Ávila apresentou a estrutura do relatório com as manifestações
do Comitê atendidas e pendentes de atendimento referentes ao período compreendido entre outubro de
2019 e janeiro de 2021. Os membros tomaram conhecimento do assunto e decidiram que o item será
tratado na próxima renião. 10) O Sr. José Luiz apresentou os Balancetes, a execução orçamentária do
Plano de Gestão Administrativa (PGA) e o fluxo de caixa referente ao mês de janeiro de 2021, informando
que as receitas administrativas obtiveram ligeiro acréscimo acima do previsto, os resultados de aplicação
financeira do PGA alcançaram 98% do previsto para o período e as despesas do PGA ficaram dentro da
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meta de execução mínima do orçamento. O Gerente informou que existe um planejamento orçamentário
nesse sentido no Orçamento Anual de 2021, aprovado pelo Conselho Deliberativo, e que a meta de
acúmulo de disponibilidade financeira em 2021 é de cinco vezes a média mensal da despesa executada no
Orçamento de 2020 como disponibilidade financeira mínima. Os membros do Comitê tomaram
conhecimento do assunto e debateram acerca da importância do trabalho de definição da reserva financeira
da Fundação, materializada na carteira de investimentos do PGA, tendo indagado sobre a possibilidade de
novas reduções na taxa de carregamento. Em resposta, o Gerente informou que a meta de acúmulo de
disponibilidade financeira é analisada e submetida ao Conselho Deliberativo anualmente e que tais
assuntos são tratados em conjunto na elaboração do orçamento, quando são analisadas as metas de
adesões, a receita de contribuições, a receita administrativa, a proposta das despesas administrativas e por
conseguinte o saldo, que é o acúmulo de disponibilidade financeira. Quanto à questão de novas reduções
na taxa de carregamento, informou que a Fundação analisa isso constantemente, mas que para isso é
necessário o aumento das receitas de contribuições, que estão atualmente estabilizadas num patamar muito
próximo ao previsto e que essa análise é complexa e envolve a previsão do aumento do volume de adesões,
o que não é propício neste momento. Não obstante, os membros deliberaram por recomendar, ao
Conselho Deliberativo, a participação do Comitê na formatação do controle e da definição da reserva,
com o objetivo de contribuir para o trabalho. Adicionalmente, sugeriram ao Gerente, no item Indicadores
de Orçamento, a inclusão do Valor Consolidado Anual, com o montante acumulado mês a mês ao longo
do ano. RECOMENDAÇÃO Nº 40: O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO
LEGISPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e,
nos termos do art. 46 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda, ao Conselho Deliberativo, a
sua participação na formatação do controle e da definição da meta de acúmulo de disponibilidade
financeira anual da Fundação, com o objetivo de contribuir para o trabalho. ENCERRAMENTO: A
próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 16 de abril de 2021, sexta-feira, às 9h. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Rodrigo Moreira, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev,
considerou encerrada a sessão às 13h10, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, foi
assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrei e
subscrevi esta ata.
Rodrigo de Andrade Moreira
Presidente do Comitê

Gustavo Henrique Fideles Taglialegna
Membro do Comitê
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Fernando Facchin Filho
Membro do Comitê

Bruno Alves Rocha
Membro do Comitê

André Luiz de Albuquerque Farias
Membro do Comitê

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião
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