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DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do vigésimo primeiro dia do mês de janeiro 

do ano de dois mil e vinte dois, por meio de videoconferência. PRESENÇAS: Sr. Fernando Facchin 

Filho, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Substituto; e os membros no exercício 

da titularidade: Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna; Sr. André Luiz de Albuquerque Farias; e Sr. 

Breno Santos Borba. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência 

Complementar, e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. PARTICIPANTES 

EVENTUAIS: Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de Compliance; e Sr. George Alberto 

Carvalhaes Gonçalves Mota, Coordenador de Operações com Participantes. MESA: Presidiu a sessão o 

Sr. Fernando Facchin Filho e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. 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; 4) Atas dos colegiados e órgãos 

auxiliares; e 5) Informes. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou a 

reunião e declarou iniciados os trabalhos. DELIBERAÇÕES: Item 1) Assuntos Deliberativos: 1) A 

ordem do dia foi aprovada. Item 2) Não houve deliberação nesta sessão. Item 3) A Sra. Cristina Santana 

apresentou, por intermédio da PDE nº 03, de 6 de janeiro de 2022, as principais alterações normativas e 

seus respectivos impactos no âmbito da Funpresp-Exe, com destaque para (i) a Instrução Normativa 

Previc nº 44, de 23 de novembro de 2021, que desobriga o envio do relatório circunstanciado sobre 

controles internos e do relatório para propósito específico à Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc), ficando à disposição da autarquia, e que exige expressamente a inclusão dos dados 

dos dirigentes e do profissional de contabilidade responsáveis pelas informações enviadas por meio 

eletrônico; (ii) o Decreto nº 10.890, de 8 de dezembro de 2021, que estabelece procedimentos de proteção 

à identidade do denunciante e garantias contra retaliações e obrigatoriedade da utilização da Plataforma 

Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.BR); (iii) a Resolução CNPC nº 48, de 8 de dezembro 

de 2021, que estabelece a necessidade de controles internos para demonstrar as fontes utilizadas pelos 

planos de benefícios; e (iv) a Resolução CNPC nº 49, de 8 de dezembro de 2021, que estabelece que o 

processo seletivo para a escolha dos membros da Diretoria-Executiva poderá ser restrito aos participantes 

ou assistidos dos planos de benefícios e que define o impedimento à ex-diretores de prestarem serviços a 

empresas do sistema financeiro que impliquem a utilização de informações sigilosas ou de fatos relevantes. 

Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. Item 4) Os membros do Comitê LegisPrev 

tomaram conhecimento das atas: (i) Conselho Deliberativo: atas das reuniões ordinárias nº 104 e 105 e ata 

da reunião extraordinária nº 11; (ii) Comitê de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 98 a 101; (iii) 
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Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: ata da reunião ordinária nº 58; (iv) Comitê de Governança: 

ata da reunião ordinária nº 6 e ata da reunião extraordinária nº 2; e (v) Comitê de Investimentos e Riscos: 

ata da reunião ordinária nº 83. Item 5) O Sr. George Alberto Mota informou aos membros do Comitê, 

por intermédio da PDE nº 648, de 25 de novembro de 2021, a proposta de cronograma de implementação 

do empréstimo consignado da Funpresp-Exe nas três casas do legislativo (Câmara dos Deputados, 

Tribunal de Contas da União e Senado Federal), bem como no Banco Central do Brasil, cujas folhas de 

pagamento não fazem parte do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape) do Poder Executivo 

federal. Tal cronograma visa a atender à Resolução nº 390, de 19 de fevereiro de 2021, do Conselho 

Deliberativo, que deferiu a Recomendação nº 38 do Comitê de Assessoramento do Legislativo. Segundo 

o Coordenador, o pressuposto para a realização do cronograma sugerido é a implementação do Sistema 

de Gestão Previdenciária no cronograma divulgado pela Gerência de Tecnologia da Informação, que prevê 

a finalização da implantação do módulo de empréstimos do novo sistema para 31 de maio de 2022. O 

novo módulo deverá ser configurado para ser multiconsignatário, o que significa dizer que ele deve ter sua 

implementação concluída somente quando tiver a capacidade de se relacionar com diversos sistemas de 

folha de pagamentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. 

ENCERRAMENTO: A próxima reunião do colegiado está prevista para o dia 11 de fevereiro de 2022, 

sexta-feira, às 9h. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Fernando Facchin Filho, Presidente do Comitê de 

Assessoramento Técnico LegisPrev, Substituto, considerou encerrada a sessão às 09h57, da qual foi lavrada 

a presente ata, que, após lida e discutida, foi assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Jamile 

Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta ata.    
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