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DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e trinta minutos do terceiro dia do mês de dezembro do ano de 

dois mil e vinte e um, presencial e também por intermédio, extraordinariamente, de videoconferência. 

PRESENÇAS: Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, e os conselheiros no 

exercício da titularidade: Sr. Daniel Pulino; Sr. Marcelo Coelho de Sá, Sr. Rafael Cunha Alves Moreira; Sr. 

Manuel Augusto Alves Silva e Sr. Thiago Feran Freitas Araújo. Presentes, também, a Sra. Inês Ramos 

Cavalcanti, o Sr. Luiz Carlos Santos Junior e o Sr. Ivan Bechara, membros suplentes; e a Sra. Patrícia Brito de 

Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados. MESA: Presidiu a reunião o Sr. Marcelo de 

Siqueira e a secretariou a Sra. Patrícia Ávila. PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem 

do Dia; 2) Processo Seletivo para o Cargo de Diretor. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de 

acordo com o art. 35 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Presidente do Conselho Deliberativo instalou a reunião 

e declarou iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÕES: Item 1) A ordem do dia foi aprovada pelos membros 

do colegiado. Item 2) Encerrado o processo de entrevistas dos candidatos aos cargos de Diretor Presidente 

e Diretor de Investimentos conduzido pela Banca Examinadora, o Conselho Deliberativo iniciou os debates 

para a escolha dos candidatos que serão nomeados para as duas vagas. Inicialmente, todos os conselheiros 

registraram a importância das últimas alterações estatutárias sobre o tema, seja o estabelecimento do novo 

processo seletivo, o qual favorece a obtenção de um alto padrão de governança ao prever a escolha dos 

membros da Diretoria-Executiva lastreada em critérios técnicos, seja a exigência de que os candidatos aos 

seus cargos sejam participantes ou assistidos da Fundação com ao menos trinta e seis contribuições mensais, 

a qual permite o acesso dos cargos diretivos da Funpresp ao conjunto de pessoas que têm um alinhamento 

de interesses natural com a entidade. Também registraram a satisfação de todos com a quantidade e a 

qualidade dos participantes que se candidataram às duas posições, em especial aos treze que avançaram no 

processo seletivo e foram submetidos às entrevistas que ocorreram ao longo desta semana, sendo essa 

experiência inaugural da utilização desta nova prática um marco a ser registrado na breve, mas profícua, 

história da Fundação. Iniciados os debates propriamente ditos, primeiramente em relação ao cargo de Diretor 

de Investimentos, embora todos tenham mais uma vez pontuado a qualificação dos demais candidatos, houve 

consenso entre os conselheiros quanto à escolha do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Analista de Finanças e 

Controle da Secretaria do Tesouro Nacional e, atualmente, Gerente de Operações Financeiras da Diretoria de 

Investimentos da Funpresp-Exe, considerando que o mesmo integra a Fundação há dois anos e meio, período 

no qual também atuou como substituto do Diretor de Investimentos e pôde demonstrar sua plena capacidade 

para o exercício da titularidade do cargo, o que restou ratificado ao longo do presente processo seletivo. Em 
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seguida, procedeu-se aos debates em relação ao cargo de Diretor Presidente, tendo sido feitas considerações 

individuais pelos conselheiros reiterando a qualidade de todos os candidatos. Encerrada a primeira rodada de 

manifestações, os membros do Conselho Deliberativo passaram a focar suas análises nos quatro candidatos 

mais bem avaliados pelo colegiado, tendo conduzido sucessivas rodadas de debates para reduzir 

consensualmente a lista a três candidatos, e, na sequência, a dois candidatos: Cristiano Rocha Heckert e Igor 

Lins da Rocha Lourenço. Nesta última etapa do processo deliberativo, todos os conselheiros registraram as 

qualidades dos dois candidatos e a percepção de que qualquer deles estaria apto a presidir a Fundação. Aberta 

a votação propriamente dita, os conselheiros Daniel Pulino, Marcelo Coelho de Sá e Thiago Feran Freitas 

Araújo votaram no Procurador Federal Igor Lins da Rocha Lourenço, tendo justificado seus votos no fato de 

o candidato ter maior experiência em Previdência Social, inclusive pela função de Gerente Jurídico da 

Funpresp-Exe exercida entre 2016 e 2019, aliada a funções de gestão, na qual se destaca sua posição atual de 

Diretor Técnico da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Os demais conselheiros, Manuel Augusto 

Alves Silva, Marcelo de Siqueira Freitas e Rafael Cunha Alves Moreira, votaram no Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental Cristiano Rocha Heckert, tendo fundamentado sua escolha no 

entendimento da adequação de escolher para a posição de Diretor Presidente, em razão das necessidades da 

entidade para este próximo ciclo, um profissional que possa se concentrar nas funções executivas da 

Fundação, com foco em uma gestão voltada aos participantes e assistidos, o que torna relevante poder contar 

com a experiência profissional em Customer Relationship Management (CRM) apresentada pelo candidato. 

Colhidos os votos, restou eleito para o cargo de Diretor Presidente da Funpresp-Exe, nos termos do art. 35, 

§ 7º do Estatuto, o candidato Cristiano Rocha Heckert. Ao final, todos os conselheiros registraram sua 

confiança no futuro Diretor Presidente da Fundação, a satisfação pela eleição dos dois novos diretores e o 

desejo de sucesso a ambos. RESOLUÇÃO Nº 469: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO 

DE  PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER 

EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34 inciso IX c/c arts. 21 

e 24 do Estatuto da Fundação resolve deliberar pela nomeação: (i) de CRISTIANO ROCHA HECKERT, 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério da Economia, para o cargo de 

Diretor Presidente; e (ii) GILBERTO TADEU STANZIONE, Analista de Finanças e Controle da Secretaria 

do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, para o cargo de Diretor de Investimentos. 

ENCERRAMENTO: A próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo está prevista para o dia 10 de 

dezembro de 2021, às 8h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do 
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Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 13h32, tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, 

secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.    
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