
Nº REUNIÃO DATA RESOLUÇÕES DO COMITÊ LEGISPREV - CAL

1 3º RE 04/12/2015 Aprovou a incorporação, na Política de Investimentos do LegisPrev, de parâmetros e critérios recomendados pelo Comitê de Assessoramento Técnico do Plano ExecPrev.

2 8º RO 24/06/2016
Aprova o Plano de Trabalho do Comitê LegisPrev para o segundo semestre de 2016 e exercício de 2017 e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para 

aprovação.

3 8º RO 24/06/2016 Autoriza a publicação das Atas desse colegiado no portal da Funpresp-Exe desde sua primeira reunião (junho de 2015).

4 14º RO 08/12/2016 Aprova o Parecer nº 08/2016/CAL/Funpresp-Exe, de 08 de dezembro de 2016, e determina o encaminhamento ao Conselho Deliberativo.

5 20º RO 26/02/2018 Aprova o calendário de reuniões do Comitê LegisPrev para o ano de 2018, conforme documento anexo.

6 20º RO 26/02/2018 Apresenta o Parecer nº 01 /2018/CAL/Funpresp-Exe, de 26 de fevereiro de 2018, e solicita o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação.

7 23º RO 11/05/2018 Aprovou o Parecer nº 02/2018/CAL/Funpresp-Exe, de 11 de abril de 2018, e solicita o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação.

8 4º RE 26/06/2018
Aprovou o Parecer nº 03/2018/CAL/Funpresp-Exe, de 26 de junho de 2018, que trata sobre o aprimoramento do processo eleitoral e solicita o encaminhamento ao Conselho 

Deliberativo para apreciação. 

9 28º RO 15/03/2019
Aprova a proposta do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev para o ano de 2019, conforme documento anexo, e solicita o 

encaminhamento ao Conselho Deliberativo para aprovação.

10 28º RO 15/03/2019
Solicitam uma apresentação das propostas de alterações no Estatuto da Fundação que foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo em sua 69ª Reunião Ordinária e, ainda, 

uma apresentação da Comissão Eleitoral sobre como se deu o processo eleitoral para avaliar possíveis sugestões de melhorias para os próximos pleitos.

http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2016/01/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-1_3%C2%AA-RE_CAL_04dez2015_Aprovou-a-incorpora%C3%A7%C3%A3o-na-PI-de-par%C3%A2metros-e-crit%C3%A9rios-recomendados-pelo-CAE.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/11/1_Ata_3%C2%AA-RE_CAL_04dez2015.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2016/01/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-02_8%C2%AA-RO_CAL_13jun2016_Aprova-o-Plano-de-Trabalho-do-Comite-LegisPrev1.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/11/1_Ata_8%C2%AA-RO_CAL_13jun2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2016/01/2_Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-03_8%C2%AA-RO_CAL_13jun2016_Autoriza-a-publica%C3%A7%C3%A3o-das-Atas-desse-colegiado-no-site-da-Funpresp-Exe1.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/11/1_Ata_8%C2%AA-RO_CAL_13jun2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2016/01/2_Resolucao-n-4_14-RO_CAL_08.12.16_Parecer-Politica-Investimentos-LegisPrev_2017_2021.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2014/11/1_Ata_14-RO_CAL_08dez2016.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolucao-n-05_20-RO-CAL_26fev2018_Aprova-o-calendario-de-reunioes-2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/1_Ata_20-RO-CAL_26fev2018.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/2_Resolucao-n-06_20-RO-CAL_26fev2018_Apresenta-o-Parecer-n-01-2018-para-apreciacao-do-CD.pdf
http://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/03/1_Ata_20-RO-CAL_26fev2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2_RES-n-07_23-RO-CAL_11mai2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/05/1_Ata_23-RO-CAL_11mai2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/06/2_RES-n-08_04-RE-CAL_26jun2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2018/06/1_Ata_04-RO-CAL_26jun2018.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/2_RES-n-09_28-RO-CAL_15mar2019_Aprova-o-PAT-CAL.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/1_Ata_28-RO-CAL_15mar2019.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/2_RES-n-10_28-RO-CAL_15mar2019_Solicitam-apresenta%C3%A7%C3%A3o_Altera%C3%A7%C3%A3o-Estatuto.pdf
https://intranet.funpresp.com.br/wp-content/uploads/2019/03/1_Ata_28-RO-CAL_15mar2019.pdf

