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FUNCEF

Fundação dos Economiários Federais

ATA Nº 1218
REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DATA: 01.09.2015 HORÁRIO: 14h30
LOCAL: SEDE DA FUNCEF, EM BRASlLIA, DF
PRESENTES:

1º Oficio de Brasilia-DF
Nº de Protocolo

134
Registro de Pessoas Jurldicas

Canos Alberto Caser, Diretor-Presidente
.. .
Antonio Augusto de Miranda e Souza, Diretor de Ad~ini,s~ração
Carlos Augusto Borges, Diretor de Participações S0c1etanas e lmob1hánas
Délvio Joaquim Lopes de Brito, Diretor de Beneflcios
.
Maurício Marcellini Pereira, Diretor de Investimentos
Max Mauran Panto]a da Costa, Diretor de Planejamento e Controladona
Geraldo Aparecido da Silva, Secretário-Geral
Lucimara Morais Lima, Gerente Jurídica
Márcio Oliveira Marq-ues, Gerente de Auditoria
Rodrigo Carvalho de Araújo, Coordenador de Operações Estruturadas
A reunião ordinária pr~vista inicialmente para a última semana de agosto foi alterada para
esta data, em decorrência da Convocação para a participação de reunião de tomada de
depoimento do Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser na Comissão Parlamentar de
Inquérito- Fundos de Pensão, objeto do Ofício nº 25/15-P da Câmara dos Deputados.

1. ASSUNTO EM DESTAQUE:
1 - FIDC Vinci Crédito e Desenvolvimento 1. A apresentação foi adiada para a próxima
reunião deste Colegiado.
li. ASSUNTOS DE APREC,IAÇÃO:

.

1 - Atas da Diretoria Executiva 1215, 1216 e 1217. A Ata 1215, de 04.08.2015, ficou para
ser avaliada pelos Diretores e, após as manifestações por mensagens eletrônicas à
Secretaria, será considerada aprovada. As atas 1216 e 1217, de 13.08 e 18.08.2015,
respectivamente, não foram submetidas nesta data.
2 - Resultado do Ciclo de Mapeamento de Riscos e Controles - Gestão Qualitativa do
Risco Operacional - Ciclo 2013/2014 - VO DIPEC 027/15 e NDE DIPEC 055/15.
Resolução/Ata 144/1218: A Diretoria Executiva, reapreciando a matéria mantida em aberto
na reunião de 14.07.2015 - ata 1212, qu.e lhe fo.i submetida em razão do disposto no
subitem 5.4.4 do MEG 042 01, referente à "Gestão Qualitativa de Risco Operacional", e
considerando as informações complementares a presente proposta, consignadas na NDE
DIPEC 055/15, em desdobramento à solicitação registrada na ata 1212, e em conformidade
com o VO DIPEC 027, de 08.07.2015, e seus anexos, aprovou os encaminhamentos
propostos no relatório final do Ciclo de Mapeamento d~ Riscos Operacionais e Controles
2013/2014, conforme. a seguir: a) os parâmetros de classificação dos níveis de exposição
dos riscos sob a ótica dos níveis de tolerância e ape1ite a risco da Fundação, consignados
no subit,em 3,5.2 do presente voto; e b) a estratégia de tratamento dos riscos operacionais
classificados em nível de exposição "Extremo" e "Alto" e em caráter institucional, conforme
anexos V, VI e VII do RE GECOR 013/15, parte integrante do VO DIPEC 027/15. Registrese que, considerando a observação feita pelo Diretor de Planejamento e Controladoria Max
Mauran Pantoja da Costa quanto à proximidade de inicialização de um novo Ciclo de
Mapeamento e Autoavaliação de Riscos Operacionais e Controles Internos, quando serão
avaliadas questões relativas ã melhoria da metodologia para o gerenciamento dos risco~
operacionais da FUNCEF, o Diretor de Investimentos Maurício Marcellini Pereira, registro ·
solicitação para que as sugestões feitas Reia. Diretoria de Investimentos, ainda durante o
processo de mapeamento dos riscos operacionais. bem como no decorrer do debate
realizado na reunião de 14.07.2015, quando o assunto foi mantido em aberto, para que seja
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aprimorada a metodologia para identificação da estimativa de impacto financeiro do risco,
devido à subjetividade de tal metodologia, e não acatadas no Ciclo referente ao período de
2013/2014, sejam contempladas no próximo Ciclo de Mapeamento de Riscos e Controles. A
matéria ora aprovada deverá ser submetida ao Conselho Deliberativo, consoante o disposto
no subitem 4.6 no MEG 042 01, referente à "Gestão Qualitativa de Risco Operacional".

3 - Indicação das premissas e hipóteses atuariais, dos planos de beneffcios da
FUNCEF, para a Avaliação Atuarial anual de encerramento do exerclcio de 2015 - VO
DIBEN 024/15 e NDE DIRIN 047/15. No decorrer dos debates acerca da matéria objeto do
VO DIBEN 024/15, mantido em aberto na reunião de 18.08.2015 - ata 1217, e considerando
as informações apresentadas pela Diretoria de Investimentos, por meio da NDE DIRIN
047/15, restou a determinação de que a proposta seja remetida ao Comitê de
Assessoramento Técnico de Benefícios (CATB), para avaliação das premissas e hipóteses
atuariais dos planos de benefícios da FUNCEF indicadas pela Diretoria de Benefícios, para
posterior reapreciação por este Colegiado.
·

'~ ;.~.
··~·· .: .

4 - Revisão do Planejamento Estratégico FUNCEF - Período 2015-2019 - VO DIPEC
036/15. Após os debates e considerando a avaliação do Diretor de Participações Societárias
e Imobiliárias Carlos Augusto Borges de restrições às adequações submetidas na proposta
objeto do VO DIPEC 036/15, principalmente, ao que se refere às questões relacionadas à
Missa e à Visão; oportunidade em que destacou a necessidade de se ampliar o debate
sobre os termos da referida proposta; bem como diante da competência estatutária deste
Colegiado, além das disposições constantes do MEG 037 01, referente ao
"Acompanhamento e Revisão do Planejamento Estratégico", para aprovar o Planejamento
Estratégico da FUNCEF, a matéria foi mantida em aberto, ern desdobramento à sugestão do
Diretor de Investimentos Maurício Ma.rcellini Pereira, devendo ser realiz.ada reunião
específica entre os Diretores, a ser agendada pela Secretaria Geral, com a maior brevidade
possível, objetivando o não comprometimento do cronograma de Revisão do Planejamento
Estratégico, aprovado nos termos da Resolução/Ata DE 126/1213, de 21.07.2015, para que
sejam discutidas questões relacionadas às definições estabelecidas para Missão, Visão e
Valores da Fundação.

5 - Homologação dos Atos de Gestão - Diretoria de Administração - 3° trimestre de
2014 - VO DIATI 012/14. Após os debates acerca do relatório de Atos de Gestão da
Diretoria de Administração, referentes ao 3° trimestre de 2014, objeto do VO DIATI 012/14,
mantido em aberto na reunião de 10.11.2014, - ata 118·3, para inclusão de despesa
relacionada à contratação, pela Gerência de Administração e Pessoas, da empresa BP
Educação e Capacitação Corporativa, em julho de 2014, para realização de Workshop em
Gestão do Relacionamento para os empregados daquela GEAPE; cuja matéria foi
novamente mantida em aberto nas reuniões de 13 e 18.08.2015 - atas 1216 e 1217,
respectivamente, e complementada com as informações apresentadas no VO DIATI 026, de
05.08.2015, referente aos atos do 4° trimestre de 2014; e considerando, ainda, a avaliação
da Gerência de Auditoria, consubstanciada no RA GEAUD 011/15 e na CI GEAUD 068/15,
além das informações adicionais 0bjeto da NDE DIATI 022/15, houve o entendimento para
que a referida contratação fosse dissociada dos demais atos de gestão pràticados no 3°
trimestre pela DIATI, devendo tal contratação ser reexaminada pela Auditoria Interna para
reavaliação das questões levantadas ao longo dos debates ocorridos, a saber: 1. apuração
da informação de que o Senho.r Flávio Augusto Coelho Diniz Nogueira, ex-Gerente de
Administração e Pessoas, era sócio da empresa BP Educação e Capacitação Corporativa
responsável. pçlª. ~~alização do VV?rl<~hpp; li. realização de consulta junto ao merçado para .
verificar se o ·montante pago ·pêlo curso corresponde aos ..valores usualmente pràticados ··

para esse tipo de evento; e 111. verificação dos ~ i s ~;eu a subst~.d~
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então titular da GEAPE, Rafael Pires de Souza, por motivo de férias, em meados de 2014,
abrangendo, inclusive, detalhamento acerca do pagamento relativo à substituição.
Resolução/Ata 145/1218: A Diretoria Executiva, reapreciando a matéria, mantida em abérto
nas reuniões de 10.11.2014, 13 e 18.08.2015 - atas 1183, 1216 e 1217, respectivamente,
que lhe foi submetida em razão do disposto no inciso Ili, do artigo 51 do Estatuto da
FUNCEF e na DEX 019 01, referente aos "Relatórios de Atos de Gestão das Diretorias"; e
considerando a avaliação da Gerência de Auditoria, consubstanciada no RA GEAUD
054/14, em conformidade com o VO DIATI 012, de 30.10.2014., e os anexos que o integram,
homologou, por maioria, os atos de gestão praticados pelo Diretor de Administração, no
período compreendido entre os meses de julho e setembro de 2014, a exceção da despesa
relacionada à contratação da empresa BP Educação e Capacitação Corporativa, que,
embora tenha ocorrido em julho de 2014, não foi contemplada na presente demonstração, a
ser submetida à apreciação deste Colegiado, após a realização ·de nova análise pela da
Gerência de Auditoria. Registre-se a abstenção do Diretor de Planejamento e Controladoria,
Max Mauran Pantoja da Costa, conforme posicionamento exarado na reunião de 05.05.2015
- Ata 1204, em relação ao aspecto normativo dos relatórios de atos de gestão. A matéria
deverá ser encaminhada ao Conselho Fiscal, consoante o disposto na alinea "a· do subitem
4.6 da DEX 019 01 - Relatórios de Atos de Gestão das Diretorias.

6 - Proposta de suspensão temporária do processo de avaliação de imóveis da
FUNCEF realizado por empresas de engenharia responsãveis pela avaliação nos
empreendimentos Edificlo OAB e Auto Shopping Global - Esclarecimentos relativos
às avaliações patrimoniais dos Imóveis da Carteira Imobiliária e demonstração da
consistência do valor da operação imobiliária que teve por objeto a alienação de salas
do Edifício OAB, localizado em Brasilia-DF - VO DIPEC 025/15; NDE DlBEN 027/15 e
036/15; e NDE DIPAR 032/15, 045/15 e 050/15. Após os debates, a matéria foi novamente
mantida em aberto, a pedido do Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser, para que seja
realizado processo de cotação de preços de empresa de Consultoria, notadamente entre as
empresas Ernst & Young e Deloitte Touche Tohmatsu, para prestação de serviço de análise
da conformidade, escopo e processo dos laudos de avaliação emitidos pelas empresas de
engenharia responsáveis pela avaliação das salas d.o Ediflcio OAB, devendo a referida
contratação ser realizada pela Presidência, observando-se o limite de alçada daquela
Diretoriaj bem como o Termo de Referência daquela cotação de preço ser elaborado entre a
Secretaria Geral e Gerência de Auditoria, no que houve a concordância de todos.
Adicionalmente e considerando a reiteração do registro feito pelo Diretor de Benefícios
Delvio Joaquim Lopes de Brito sobre a continuidade do pagamento de parcelas da empresa
(;
Neves & Aires Consultoria, Assessoria e Serviços Terceirizados Ltda. - EPP à Fundação,
relativa à compra de oito salas e vagas de garagem do Edifíoio OAB, observando o
·
entendimento da Gerência Jurídica de que ó Contrato firmado entre a FUNCEF e àquela
empresa representa um negócio jurldico existente, válido, perfeito e acabado, mesmo com a
ausência de assiriatura de 1 (um) dos Diretores da Fundação naquele Instrumento,
conforme conclusão consignada no PA GEJUR 149/15, anexo à NDE DIPAR 045/15, restou
o entendimento para que o escopo do trabalho a ser realizado pela Consultoria a ser
contratada contemple, também , a avaliação da conformidade do contrato firmado. Registrese que o Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja da Costa ao ~
destacar questões relacionadas à existência de conflito de interesse entre o processo de
gestão imobiliária da DIPAR e a atividade relacionada à avaliação de imóveis, foi orientado ·
pelo Diretor-Presidertte Carlos Caser que, para tratar deste assunto específico, seja
er:icamiphad,o voto para apreciação deste Colegiado.
. __
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7- Ba.lã~c·ete da FUNCEF -

DIRIN

junho de 2015 - VO DIPEC 035/15 e NDE
0·~9/15.
Resolução/Ata 146/1218: A Diretoria Executiva, reapreciando a matéria, que foi objeto de
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pedido de vista pelo Diretor de Investimentos Maurício Marcellini Pereira na reunião de
13.08.2015 - ata 1216, e mantida em aberto na reunião de 18.08.2015 - ata 1217, que lhe
foi submetida em razão do disposto no inciso V do artigo 49 do Estatuto da FUNCEF, e
considerando as infonnações prestadas pela Diretoria de Investimentos consignada na NDE
DIRIN 049/15, relativas ao provisionamento parcial do ativo CRI ALPHAVILLE no Balancete
de junho de 2015, em desdobramento aos registros feitas nas atas 1216 e 1217, em
confonnidade com o Relatório GECOP 014, de 05.08.2015, parte integrante do VO DIPEC
035/15, aprovou, por maioria, os balancetes dos planos de benefícios e do Plano de Gestão
Administrativa - PGA, referentes ao mês de junho de 2015. O Diretor de Investimentos
Maurício Marcellini Pereira manifestou voto contrário à proposta de provisão de 25% (vinte e
cinco por cento) do saldo devedor de R$ 52.872.000,00 (cinquenta e dois milhões,
oitocentos e setenta e dois mil reais) do CRI ALPHAVILLE, equivalente a,
aproximadamente, R$ 13.182.000,00 (treze milhões, cento e oitenta e dois mil reais),
ressaltando, ainda, a necessidade de reabertura do Balancete de junho/2015 para reversão
da referida provisão, por não concordar com a metodologia de precificação praticada pelo
custodiante onde reconhece a possibilidade de utilizar ,o fluxo pago mensalmente para
abater primeiramente as parcelas em atraso, confom,e mensagem eletrônica recebida em
19.08.2015, anexa ao RE GEFIX 022115. Entendimento reforçado pela metodologia de
precificação de outros ativos de crédito que fizeram parte da Carteira de lhvestimentos da
FUNCEF como, por exemplo, a CCB da Usina Alvorada. Na oportunidade, o Diretor de
Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja da Costa esclareceu que a metodologia
de precificação aplicada ao CRI ALPHAVILLE, tem sido a mesma adotada pelo custodiante
da Fundação - Banco Bradesco, assim como ressaltou que o valor da provisão não tem
materialidade com reflexo significativo sobre os resultados dos planos de benefícios
administrados pela FUNCEF para justificar a abertura do Balancete, que, caso ocorresse,
g,eraria um retrabalho à Auditoria Externa - KPMG Auditores Independentes, que já emitiu
minuta de Relatório Auditoria das Demonstrações Contábeis referente ao 1° semestre de
2015, e, observou, ainda, que o Balancete de junho/2015 já foí encaminhado à PREVIC.
Ad.icionalmente e considerando a informação dada pelo Coordenador de Operações
Estruturadas Rodrigo Carvalho de Araújo sobre as tratativas junto ao Gustodíante Bradeséo
para alteração da metodologia de destinação dos valores recebidos, referente a abatimentos
de PMTs, observando, ainda, questões relacionadas a valores excedentes às parcelas a
serem pagas à Fundação, evitando, assim, registros contábeis de inadimplência; o DiretorPresidente Carlos Alberto Caser questionou se a Gerência de Controles e Riscos
Corporativos concordaria em avaliar, junto ao Custodiante da FUNCEF, a alteração da
referida metodologia, tendo o Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran
infom,ado que verificará com a GECOR se existem aspectos que justifiquem tal alteração e
que, oportunamente, apresentará o resultado des.sa avaliação a este Colegiado. A matéria
deverá ser encaminhada ao Conselho Fiscal para exame e, em seguida, submetida ao
Conselho Deliberativo.

8 - Homologação da alteração do endereço da Representação FUNCEF localízada em
Salvador/BA na Receita Federal, para a substituição do alvará de funcionamento junto
ao Governo do Estado da Bahia - VO DIATIIDIBEN 002/15. Resolução/Ata 147/1218: A
Diretoria Executiva, apreciando a matéria constante no VO DIATI/DIBEN 002, de
18.08.2015, e no anexo que o integra, que lhe foi submetida em razão do disposto no inciso
XIII, do artigo 49 do Estatuto da FUNCEF, e diante da necessidade de atualizar o endereço
da Representação da FUNCEF localizada em Salvador/BA, junto à Secretaria da Receita ·
F~deral, e de obter o alvará de funcionamento na Pre(eitura daquele município, homologou
a alteração do endereço da representação da ·FUNCEF em · Salvadbr/BA, ocorrida em
novembro de 2014, que passou a funcionar na Avenida Tancredo Neves, nº 620, Edifício
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Mundo Plaza, 14º andar, Sala 1413, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41820-020,
Salvadór/BA.
g - Reprogramação do cronograma de normatização dos processos da FUNCEF para
o ano de 201 5, e de cronogramas para 2016 e 2017 - VO DIPEC 037/15. A Diretoria de
Planejamento e Controladoria apresentou o VO DIPEC 037/15, em substituição ao VO
DIPEC 031/15 retirado de pauta da reunião de 28.07.2015 - ata 1214. Resolução/Ata
148/1218: A Diretoria Executiva, reapreciando a matéria retirada de pauta na reunião
ocorrida em 28.07.2015 - ata 1214, que lhe foi submetida em razão do disposto no inciso
XIII, do artigo 49 do Estatuto ,da Fundação, e considerando as solicitações registradas
naquela oportunidade, as quais foram atendidas parcialmente, em confom,idade com a CI
GECOR 221/15 anexa ao VO DIPEC 037, de 20.08.2015, aprovou as seguintes propostas:
a) reprogramação de execução do Cronograma de Nom,atizacão dos processos da
FUNCEF, aprovado, inicialmente, nos termos da Resolução/Ata DE 002/1189, de
13.01 .2015, e, posteriormente, atualizado a partir de solicitações de inclusão/exclusão de
normativos na Arquitetura de Nom,as da Fundação, por parte das Diretorias, ou por
inclusão, após avaliação realizada pela Coordenação de Controles Internos e Conformidade
- COCIC, o qual passa a contemplar a elaboração de 29 (vinte e nove) normativos neste
exercício; e b) Cronograma de Normatizacão dos processos da Fundação para execução
nos anos de 2016 e 2017, os quais contemplarão a elaboração de 55 (cinquenta e cinco)
nonnativos remanescentes do ano de 2015. Registre-se a solicitação do Gerente de
Auditoria Márcio de Oliveira Marques para que a Diretoria de Planejamento e Controladoria
elabore matriz de risco de nonnativos, com o objetivo de identificar possíveis riscos
envolvidos em casos de atrasos na publicação das normas previstas para serem elaboradas
nos anos de 2015, 2016 e 2017, conforme anexo VII da CI GECOR 221/15.

.

\

10 - Proposta de alienação da totalidade das ações detidas pela FUNCEF no Serra
Azul Water Park S.A. aos quotistas majoritários do FIP Serra Azul -VO DIPAR 025/15.
No decorrer da exposição e debate da proposta constante no VO DIPAR 025/15, a matéria
foi mantida em aberto, para que a Gerência Jurídica verifique se o processo junto ao
Ministério Público Federal impunha restrição à alienação do ativo.
11 - Cessação do recebimento e devolução pela FUNCEF, das contribuições vertidas
pela Patrocinadora e por participantes do plano REG/Replan, modalidade não saldada,
que obtiveram concessão de benefício por determinação judícía l sem a cessação do
vinculo com a CAIXA-VO DIBEN 025/15. Resolucão/Ata 149/1218: A Diretoria Executiva,
apreciando a matéria que lhe foi submetida em razão do disposto no inciso IV, do artigo 49,
do Estatvto da FUNCEF, e em cohfom,idade com o VO DIBEN 025, d.e 24.08.2015, e os
anexos que o integram, aprovou a imediata cessação do recebimento e devolução, pela
FUNCEF, das contribuições normais vertidas ao plano de benefícios REG/Replan Não
Saldado, em nome dos participantes Gervano Medeiros de Aquino e Maria José de Lima
Santos, que, embora permaneçam em atividade na CAIXA, já se encontram em gozo de
benefício complementar nesta Fundação, por força de decisão judicial. Dessa forma, além
da interrupção do recolhimento das contribuições dos referidos participantes, e da
Patrocinadora, deverá ser elaborado pela Gerência Jurídica instrumento específico para
restituição dos valores recebidos indevidamente, desde a data de inicio dos benefícios d
suplementação de aposentadoria da FUNCEF.

• >

12 - Proposta de definição das regras gerais para viagens institucionais na FUNCEF VO DIATI 028/15. Foi concedida vista da matéria ao Diretor~Presidente, Carlos Alberto
Caser.
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1 - Aplicação da Resolução CNPC nº 16/2014 - Representantes do Grupo de Trabalho.
Em atendimento às solicitações registradas nas atas 1201 e 1212, de 14.04.2015 e
14.07.2015, respectivamente, e reiterada na ata 1216, de 13.08.2015, os representantes do
Grupo de Trabalho constituído pela Portaria PRESI 015, de 14.04.2015, Carlos Augusto
Pacheco Pereira e Mauro Rodrigues Uchôa, Coordenador do referido GT, realizaram
apresentação acerca dos estudos de avaliação da aplicabilidade da Resolução CNPC nº
16/2014, em planos de Contribuição Variável (CV} e da possibilidade de segregar o plano de
beneflc.ios Novo Plano em submassas, com o posicionamento do Grupo de Trabalho de que
é possível a segregação de submassas, no que foram ressaltados os seguintes pontos:
necessidade de alteração do regulamento do Novo Plano; quais os impactos no processo de
incorporação do REB com a alteração do regulamento do Novo Plano; qual tratamento para
os elegíveis; e concorrência de demanda com a operacionalização do equacionamento de
déficit; além do ponto de vista informal da PREVIC. No decorrer da exposição, foram
prestados esclarecimentos e realizados debates relativos à adoção da Resolução CNPC Nº
16/2014, de que independe do processo de segregação da submassa e, apesar de não
haver simulação de cálculo, caso ocorra o processo de segregação, entende-se que haveria
redução do déficit no Novo Plano.
IV. ASSUNTOS DE CONHECIMENTO:
1 - Relatórios sintético e analitico dos desligamentos realizados na FUNCEF - 2012 a
2015 - NDE DIATI 018/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da CI GEAPE 329/15,
parte integrante da NDE DIATI 018, de 13.07.2015, mantida em aberto na reunião de
21.07.2015 - Ata 1213, que, em atendimento à solicitação registrada na ata 1207, da
reunião ocorrida em 03.06.2015, apresentou os relatórios sintético e analítico dos
desligamentos realizados na FUNCEF, do período compreendido entre os anos de 2012 e
2015, esse último até o mês de junho. Registre-se a retificação da informação constante na
linha 2, do Quadro de desligamentos por Diretoria no ano de 2013, incluído no Anexo I da
referida CI GEAPE 329/15, de forma que ondé se lê a variação de "1%", leia-se "14%" para
a DIRIN. Na oportunidade, o Diretor de Investimentos Maurício Marcellini Pereira, solicitou
agilidade na condução dos e_studos para convalidação ou substituição do Quadro
Necessário de Pessoal (QNP), destacando o crescimento da rotatividade na DIRIN, entre os
anos de 2012 e 2014, e que, embora a criação do cargo de Analista de Investimentos no
Plano de Cargos e Salários da FUNCEF, em meados do ano de 2014, tenha contribuído
para a redução do tumover da equipe, tal medida não será suficiente para a retenção de
profissionais especializados.

2 - Relatório do Planejamento Estratégico - 2º semestre de 2014 e 1º semestre de
2015 - NDE DIPEC 050/15. A Diretoria Executiva, em desdobramento ao disposto no
subitem 4.6.1.1 do MEG 037 01 , referente ao "Acompanhamento e Revisão do
Planejamento Estratégico", tomou conhecimento da NDE DIPEC 050, de 29.07.2015,
mantida em aberto na reunião de 04.08.2015 - ata 1215, que apresentou o RE COPLAN
002/15, relativo ao acompanhamento do Planejamento Estratégico da FUNCEF, no 2º
semestre de 2014 e 1º semestre de 2015. O assunto será encaminhado ao conhecimen~ci
do Conselho Deliberativo.
3 - Informações sobre a contratação da empresa Proteus lnformation Secu/ity
Services para a prestação de serviços de Análise de Vulnerabilidades - Fast Anal is
- NDE DIATI 021/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da NDE DIATI 021, de
19.08.2015, que informou sobre a contratação da empresa Proteus Soluções em Segurança
~.a Informação Lida.,· para. a pre~taçáo: de ·serviços de Consultoria de ariális~ _de segurançar
no ambiente de informática, denominada Fast Ana/ysis, gratuitamente. por cerca de duas

semanas, tendo como produto a apresentaçã~ ~
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4 - Relatórios gerenciais das carteiras de Renda Fixa e Renda Variãvel a Mercado -1º
semestre de 2015- NDE DlRIN 046/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da NDE

OIRIN 046, de 19.08.2015, que encaminhou os Relatórios Gerenciais com o desempenho
dos ativos da carteira de renda fixa sob gestão das Coordenações de Renda Fixa e
Operações Financeiras e de Operaçõe·s 'l=,struturadas, confonne RE GEFIX 021/15; bem
como a análise do desempenho da carteira de renda variável marcada a mercado, objeto do
RE GEANI 014/15, além da apresentação da rentabilidade da referida Carteira, consignada
no RE GEANI 011/15, referentes ao 1° semestre de 2015. A matéria será encãminhada para
o conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
5 - Relatório do Grupo de Trabalho de metodologia para definição de prazos para
conclusão dos apontamentos de auditoria - J:m atendln,ento à solicitação do
Conselho Deliberativo efetuada na reunião de 17.12.2014, ata 408 - NDE PRESI 075/15.
A matéria foi mantida em aberto, a pedido do Diretor de Planejamento e Controladoria, Max
Mauran Pantoja da Costa, devendo retomar na próxima reunião deste Colegiado.

6 - Informações sobre a indicação de representantes da Diretoria de Planejamento e
Controladoria para participar de visita técnica aos Gestores de Fundos - NDE DIPEC
056/15. A Diretoria Executiva, em desdobramento ab registro efetuado na reunião de
28.07.2015 - ata 1214, tomou conhecimento da NDE DIPEC 056, de 20.08.2015, que
apresentou os esclarecimentos quanto à resistência inicial na indicação de representantes
da Diretoria de Planejamento e Controladoria, para a realização de visita técnica aos
Gestores de Fundos, conforme estabelecido no processo de seleção continuada da carteira
de investimentos em Fundos de Private Equity e Venture Capital da FUNCEF, apresentado
a este Colegiado por meio da NDE DIRIN 029/15, na reunião de 30.06.2015 - ata 1210,
justificada pelo Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja da Costa a
partir do entendimento de que, considerando o momento econômico e conjuntural do pais,
bem como os debates ocorridos neste Colegiado quanto a problemas que a Fundação vem
encontrando relacionados a investimentos realizados em Fundo de Investimentos em
Participações, não vê possibilidades de realização, por parte da FUNCEF, de investimentos
dessa natureza. Na ocasião, o Diretor de Investimentos Maurício Marcellini Pereira destacou
que haverá o momento oportuno para que a Diretoria Executiva possa opinar quanto a
investimentos em FIP, fundamentada pelo referido processo de seleção continuada,
inclusive, com todas as diligencias que estão em curso para trazer oportunidade de
investimentos para a Fundação. Registre-se, ainda, a indicação das Coordenadoras de
Controle de Investimentos e de Risco Corporativo, Wanessa Marques Miranda Farias e
Fabyana Santin Alves, respectivamente, como representantes da DIPEC a participarem
daquele processo.
7 - Reclamação da empresa Behrmann Corretora de Seguros Ltcta. sobre a
transparência no Processo de Cotação de Preços FUNCEF/DIATI/GEAPE 020/2015
para Corretora de Seguros de Saúde e Vida - Referente Comunicado CRM 74001325 NOE PRESI 076/15. A Diretoria Executiva, ao tomar conhecimento da NDE PRESI 076 ' de
21.08.2015, com a Denúncia efetuada pela empresa Behmann Corretora de Seguros itda.
junto à Ouv.idoria ·da FUNCEF, conforme registro de protocolo CRM 7400132~, de
18.08.2015, em relação ao Processo de Cotação de Preços FUNCEF/DIATI/G PE
020/2015, para os serviços de Corretora de Seguros Saúde e Vida, apresentando, inclu ·ve,
questionamentos acerca da cessação da assessoria que a empresa Behmann presta junt _· _ , _..JJ.-FUNCEF pelo Bradesco Saúde, determinou à Diretoria de Administração a interrupção do
} ~~erido P~o~e~~Q. d~ . CQtêção, que deverá ser examinado pela Gerêncja. de Auditoria, para
,
verificação da · regula-ridade dos procedimentos adotados pela Fu.ndação-e elucidaçáo do~/ · ·
acontecimentos relatados na presente Denúncia.
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8 - Informações sobre o processo de recadastramento de Assistidos - Período de
outubro de 2013 a setembro de 2014 - NDE DIBEN 037/15. A Diretoria Executiva tomou

conhecimento da NDE DIBEN 037, de 24.08.2015, que apresentou o RE GECAD 001/15,
contendo o processo e o resultado do primeiro ciclo de recadastramento de· assistidos,
abrangendo o período de outubro de 2013 a setembro de 2014.
9 - Acompanhamento da execução das Politicas de Investimentos 2015-2019 - Julho

de 2015 - NDE DIRIN 048/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do RE GEMAC
010/15, anexo à NDE DIRIN 048, de 21.08.2015, que apresentou o acompanhamento da
execução das Políticas de Investimentos para 2015 dos planos de benefícios administrados
pela FUNCEF, com posição em julho de 2015.
1 O - Plano de Ação das áreas da FUNCEF para as recomendações do Relatório de
Controles Internos - 2º semestre de 2014 - CI GEAUD 069/15. A Diretoria Executiva

tomou conhecimento da CI GEAUD 069, de 25.08.2015, que apresentou o plano de ação,
com a consolídação das manifestações das Diretorias, para as recomendações do Conselho
Fiscal constantes no Relatório de Controles Internos - RCI relativo ao 2º semestre de 2014,
objeto do RE CF 001/15. O presente Plano de Ação deverá ser encaminhado ao Conselho
Deliberativo, consoante o disposto no subitem 5.4.3 da MEG 003 01 - ''Processo de
execução de Relatório de Controles Internos - RCl", e ao Conselho Fiscal, conforme
subitem 4.1 da DEX 004 01, de "Gerenciamento de Relatório de Controles Internos".
11 - Atraso no recebimento de reembolso das aposentadorias e pensões adiantadas
pela FUNCEF aos seus assistidos - Referente ao repasse do INSS de abrll/2015- NDE
DIRIN 060/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da CI Tesouraria 017/15, anexa à
NDE DIRIN 050, de 25.08.2015, que apresentou as informações relativas às providências
adotadas pela Diretoria de Investimentos .em relação ao atraso no recebimento do repasse
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à Fundação, por meio do Banco do Brasil
S.A., previsto para ocorrer em 08.04.2015, competência março/2015, correspondente ao
reembolso das aposentadorias e pensões antecipadas pela FUNCEF aos seus assistidos,
em virtude de falha no processamento do arquivo de pagamento daquela instituição
bancária.
12 - Informações das atividades desenvolvidas pela Gerência Jurídica da FUNCEF
durante o 1° semestre de 2015 - NDE PRESI 077/15. A pedido do Diretor-Presidente
Carlos Alberto Caser, a matéria foi repautada para a próxima reunião , para que seja
realizada a apresentação pela Gerência Jurídica.
13 - Denúncia da empresa Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda.
sobre o Processo de Cotação de Preços FUNCEF/DIATI/GEAPE 011/2015 para
agenciamento de viagens - Referente Comunicado CRM 72000151 - NDE PRESI
078/15. A Diretoria Executiva, ao tomar conhecimento da NDE PRESI 078/15-, que
apresentou a Denúncia formulada pela empresa Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo ,
e Eventos Ltda., dirigida à Ouvidoria da FUNCEF, conforme registro de protocolo CRM
72000151 datado de 26.08.2015, sobre o Processo de Cotação de Preço
FUNCEF/DlATI/GEAPE 011/2015, referente aos serviços de agenciamento de viagens;
considerando o iminente encerramento do contrato com a atual empresa prestadora d
serviços; decidiu pelos seguintes encaminhamentos: 1. determinar à Gerência de Auditoria, a
avaliação dos fatos relacionados à presente Denúncia, verificando a regularidade dos
procedimentos adotados pela Fundação, no referido processo da cotação de preços, que
P..oderá, se houver elementos que caracterizem ato.. l~siyo . à f:UNÇE;F , ensejar na
. ... , . ·..· ínstaüráção·de apuração ou sindicância, a,depender da" complexidade e do:Yisco envolvidos,
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Responsabilidade; devendo a Diretoria ~
·
:#.<i!i~istraçã7~ ;; ~~~cla\ t !-tl~~~télrom
.
~~~
contratação da empresa vencedora do pro , ê,ssp~ ~~ taçãq, ~.r:rt\~5;l~9 ;~9~fur T rts~o: t;~·Representações Ltda., aprovada conforme R'esolu~Õ/~ta De-:1J9/:1·213~!tte.'-21 .0 ,.2015-;'atej 1
o desfecho do tra~alho de verificação efetu~?º·~pe~17, au;ditoria_i~t~rna; ~· p.~r·é_Ôns1g~i?!~-. Ili~] .
prorrogar, excepcionalmente, o contrato firmado~.com a atual prestadora, · Ml!lndo·~TourAgência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda., pelo prazo de até 6 (seis) meses, nas
mesmas condições vigentes, com vistas à manutenção dos serviços de agenciamento de
viagens.
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14 - Esclarecimentos sobre a situação jurídica da Branes Negócios e Serviços S.A. NDE DIPAR 051/15. A Díretoria Executiva tomou conhecimento da NDE DIPAR 051, de
26.08.2015, que, em atendimento à solicitação do Diretor de Administração, Antonio
Augusto de Miranda e Souza, consignada em mensagem eletrônica encaminhada aos
Diretores da Fundação, em 23.04.2015, prestou esclarecimentos e apresentou a análise
jurídica consignada no PA GEJUR 153/15, quanto à decisão do Tribunal de Contas da União
(TCU), objeto do Acórdão nº 894/2015, de 22.04.2015, e do Relatório TC 033.668/2012-4,
acerca do desfazimento da sociedade entre IBM Brasil - Indústria, máquinas e Serviços
Ltda. e Caixa Participações S.A. (Caixapar), por meio do Fundo de Investimentos em
Participações - FIP Veneza, na Branes Negócios e Serviços S.A. Registre-se que a decisão
não possui caráter definitivo, sendo que CAIXA e Caixapar já impetraram recurso perante o
TCU, podendo, ainda, recorrer ao Poder Judiciário; e que, caso tais medidas não logrem
êxito, a Fundação possui a prerrogativa de exercer a opção de venda que possui contra a
Caixapar. Adicionalmente, o Diretor de Administração Antonio Augusto de Miranda e Souza
solicitou à Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias, os esclarecimentos quanto
aos impactos para a Fundação decorrentes da extinção da empresa Caixapar.
~
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A pauta e os documentos dos assuntos tratados nesta reunião estão anexados à presente
ata. Secretária da reunião: Lílian Tatiane de Macedo L i m a ~ ~ ) Coordenadora .

SOUZA

Diretor de Investimentos
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