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DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e dez minutos do décimo oitavo dia do mês de fevereiro 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. Bruno Alves da Rocha; Sr. Gustavo Henrique Fideles Taglialegna; e Sr. José Henrique de 

Oliveira Varanda. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de 

Secretariado e Órgãos Colegiados, e do Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. 

PARTICIPANTES EVENTUAIS: Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente; e Sr. Bernardo Garcia 

Pinto Coelho, Gerente de Operações Financeiras, Substituto. MESA: Presidiu a sessão o Sr. Fernando 

Facchin Filho e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 

1) Ordem do Dia; 2) Ata da Reunião Anterior (58ª reunião Ordinária) 3) Aprimoramento da Governança 

da Fundação; Assuntos Informativos: 4) Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação; 5) 

Acompanhamento da Implantação da Carteira de empréstimos do LegisPrev 6) Atas dos colegiados e 

órgãos auxiliares; e 7) Informes. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o Presidente instalou 

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

aprovada pelos membros. Em seguida, o Diretor Presidente, Sr. Cristiano Heckert, fez uma breve 

apresentação e afirmou estar muito feliz com o desafio e a oportunidade de trabalhar na Funpresp-Exe. 

Informou que é servidor público desde 2006, da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental, já tendo atuado em diversos órgãos, sendo que nos últimos três anos esteve à frente da 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Destacou que tem como prioridades da Funpresp-Exe 

para os próximos dois anos uma aproximação maior com os participantes, a garantia da robustez dos 

investimentos e o fortalecimento da governança. O participante é, ao mesmo tempo, o dono e aquele que 

deve estar cada vez mais engajado no dia a dia da Fundação. Hoje, a dificuldade é motivar as pessoas a se 

envolverem com o assunto, que é árido, mas que diz respeito ao futuro e aos recursos dos participantes, 

razão pela qual é importante ter cada vez mais transparência e aproximar os participantes da Fundação. 

No que diz respeito a investimentos, a Funpresp-Exe, como esperado, vai se tornando um fundo de 

grandes proporções, tendo alcançado R$ 5 bilhões em carteira, o que por sua vez também traz maiores 

desafios. A carteira de investimentos entra numa fase de diversificação do seu portfólio, sendo necessário 

fortalecer os mecanismos de gestão de riscos, de acompanhamento dos investimentos, de modo a mitigar 

interferências externas e prevenir eventuais equívocos na condução das aplicações. Com relação à 

governança, a Funpresp-Exe tem uma lógica de trabalho colegiado que envolve patrocinadores e 

participantes, sendo este o seu grande diferencial. Ao final, se colocou à disposição para esclarecer 
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quaisquer dúvidas e disponibilizou seu contato, caso alguém queira contatá-lo em momento futuro. Em 

seguida, os membros deram as boas-vindas ao Diretor Presidente e desejaram sucesso no seu mandato. 

Adiante, ressaltaram a importância de solucionar o aparente conflito entre os dispositivos do Estatuto 

quanto as eleições em relação aos Comitês. Após, o Diretor Presidente agradeceu as informações e 

expressou seus esforços junto ao Diretor de Investimento em viabilizar os empréstimos consignados para 

os servidores do Poder Legislativo. Item 2) A ata da reunião anterior já foi assinada anteriormente. 3) Não 

houve deliberação nesta sessão. Item 4) A Sra. Patrícia Ávila informou que a Gerência de Conformidade 

e Controles Internos comunicou, por e-mail, que não houve alteração das informações apresentadas na 

reunião anterior. Item 5) O Sr. Bernardo Garcia apresentou informações atualizadas quanto ao status de 

implantação da Carteira de Empréstimos do LegisPrev. Os membros tomaram conhecimento do assunto. 

Item 6) Os membros tomaram conhecimento das seguintes atas: (i) Conselho Deliberativo: atas das 

reuniões ordinárias nº 106 e 107; (ii) Conselho Fiscal: atas das reuniões ordinárias nº 100 e 101; (iii) Comitê 

de Auditoria: atas das reuniões ordinárias nº 102 e 107 a 109; (iv) Comitê de Assessoramento Técnico 

ExecPrev: ata da reunião ordinária nº 59; e (v) Comitê de Investimentos e Riscos: atas das reuniões 

ordinárias nº 84 e 86. Item 7) Não houve informes nesta reunião. ENCERRAMENTO: A próxima 

reunião do colegiado está prevista para o dia 11 de março 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 10h37, 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.    
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