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Fundação dos Economiários Federais

ATA Nº 1219
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DATA: 09.09.2015 HORÁRIO: 14h30
LOCAL: SEDE DA FUNCEF, EM BRASiLIA, OF
PRESENTES:
Carlos Augusto Borges, Diretor-Presidente, em exercício
Antonio Augusto de Miranda e Souza, Diretor de Administração
Oélvio Joaquim Lopes de Brito, Diretor de Benefícios
Maurício Marcellini Pereira, Diretor de Investimentos
Max Mauran Pantoja da Costa, Diretor de Planejamento e Controladoria
Geraldo Aparecido da Silva, Secretário-Geral
Adriana Gonzaga Martins, Gerente de Auditoria, substituta eventual
Lucimara Morais Lima, Gerente Jurídica
Marisa Serra Alaby, Coordenadora de Concessão de Benefícios

Ausente o Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser.

1. ASSUNTOS DE APRECIAÇÃO:
1 - Atas da Diretoria Executiva 1216 e 1217. As atas 1216 e 1217, das reuniões
ocorridas em 13 e 18.08.2015, respectivamente, ficaram para ser avaliadas pelos
Diretores e, após as manifestações por mensagens eletrônicas à Secretaria, serão
consideradas aprovadas.
2 - Propostas de Contratação:
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2.1 - Empresa Decision Serviços de Tecnologia da lnfonnação Ltda. para o
fornecimento dos Servidores para a migração do Banco de Dados Oracle - VO
DIATI 029/15. No decorrer dos debates para a ,proposta consubstanciada no VO DIATI
029/15, referente à aquisição de servidores para migrar o banco de dados Oracle, da
versão 10g para 11g; a partir da recomendação feita pelo Diretor de Investimentos
Maurício Marcellini Pereira, para que o assunto fosse avaliado pela Comissão
Permanente de Gestão Tecnológica (COGET), ao considerar que a reformulação do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) ainda encontra-se em elabe>ração;
restou determinado que, doravante, toda e qualquer proposta de contratação de
serviços, ou compra de equipamentos de Tecnologia da Informação, nos casos em
que a alçada estiver no âmbito da Diretoria Executiva, seja remetida à avaliação
preliminar da Comissão Permanente cje Gestão Tecnológica. Diante da observação
feita pelo Diretor-Presidente, em exercício, Carlos Augusto Borges, relacionada à
desistência de uma das empresas concorrentes e ao fato de duas candidatas
possuírem o mesmo responsável técnico e procurador, houve o entendimento de
manter o VO DIATI 029/15 em aberto, para ser reapreciada por este Colegiado,
oportunamente, mediante apresentação pela Diretoria de Administração, das
informações adicionais a respeito do processo de cotação, notadamente para a
relação entre as empresas Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. e
Unitech, juntamente com o resultado da avaliação a ser realizada pela COGET.
2.2 - Empresa Global IP Tecnologia da Informação Ltda. para a aquisição de
nova solução de Firewa/1 da FUNCEF - VO DIATI 030/15. Após exposição da
proposta de contratação da empresa Global IP Tecnologia da Informação Ltda., para a
prestação de serviços de substituição da solução de firewall, restou determinado que
tal propositura seja submetida à avaliação da Comissão Permanente de Gestão
- Tecnológica (COGl;:T), .. ,c;ievendo . retomar' - à ·a·prê1:ia_çãó · tleste · · Cólegiado,
posteriormente.
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3 - Recurso sobre indeferimento de cancelamento da concessão do Beneficio
Programado Pleno e consequente resgate das contribuições vertidas ao Novo
Plano - Referente ao Requerimento do assistido José Donizetti de Melo - VO
DIBEN 026/15. Resolução/Ata 150/1219: A Diretoria Executiva, apre~iando a matéria
que lhe foi submetida em razão do disposto no inciso IV, do artigo 49, do Estatuto da
FUNCEF, referente ao recurso interposto pelo assistido José Donlzetti de Melo, por
meio de requerimento datado de 30.07.2015, no qual solicitou o cancelamento da
concessão do beneficio Programado Pleno, e consequente resgate das contribuições
vertidas ao Novo Plano; e em considerando as vedações previstas tanto no
regulamento do plano de benefícios Novo Plano quanto no artigo 24 da Resolução
MPS/CGPC 06, de 30.10.2003, em confom,idade com o VO DIBEN 026, de
31.08.2015, e os anexos que o integram, indeferiu o pleito do assistido José Donizetti
de Melo, rat.ificando o posicionamento da Diretoria de Benefícios.
4 - Premissas e cronograma para a elaboração da Programação EconômicoFinanceira - exercício de 2016 - VO DIPEC 039/15. Durante os debates sobre a
proposta objeto do VO DIPEC 039/15, o Diretor de Investimentos Maurício Marcellini
Pereira fez as seguintes observações: a) considerando a ação relativa ao
encaminhamento do pipeline de investimentos e desinvestimentos pela Gerência de
Macroalocação de Recursos e Cenáriós à Diretoria de Planejamento e Contr.oladoria,
prevista para ocorrer em 30.09.2015, conforme cronograma proposto no subitern 3.4
do VO DIPEC 039/15, ressaltou que o envio de tais infom,ações somente poderá ser
realizado após a aprovação da Política de Investimentos pela Diretoria Executiva,
restando o entendimento para que a data para a remessa da prévia do pipeline passe
a ser 10·.11.2015; b) considerando as premissas relacionadas ao administrativo,
notadamente quanto a "pessoal e encargos", destacou a questão do estudo do Quadro
Necessário de Pessoal (QNP) não ter sido contemplado corno premissa por encontrerse, ainda, em apreciação no âmbito deste Colegiado após os debates realizados nas
reuniões de nº 1205, 1207 e 1215, de 19.05, 03.06 e 04.08.2015, respectivamente,
onde inclui-se a proposta feita pela DIRIN para implementação do QNP daquela
Diretoria, objeto do VO DIRIN 026/15, bem corno registrou a importância de ser
retomada a discussão sobre o referido assunto; oportunidade em que foi destacado o
encaminhamento dado à matéria, registrado na ata 1215, para que a Diretoria de
Administração realize estudos para convalidação ou substituição da proposta original
sobre a implantação do QNP, consubstanciada no VO DIATI 015/13; devendo, assim,
em caso de aprovação da implementação do QNP, ser avaliada a mensuração dos
impactos no orçamento relativos ao referido encaminhamento, assim corno seja
incluída tal previsão na proposta de Programação Econômico-Financeira para 2016; e
c) diante da premissa relativa à Tecnologia da lnfom,ação, apresentada no subitern
3.3.3.6.1 do presente voto, referente à "Utilizar a média do realizado nos três últimos
exercício para as novas demandas de aperfeiçoamento de software e dispéndio de
capital {aquisição de hardware e software e desenvolvimento de software)", questionou
o resultado a ser alcançado por essa premissa, de se manter os gastos ou
economizar, tendo o Diretor de Administração Antonio Augusto de Miranda e Souza
destacado a importância de qualificar o que vem sendo efetivo em despesas com
tecnologia da informação, bem como sugeriu apresentar, primeiramente à avaliação
da COGET e posteriormente à Diretoria Executiva, levantamento sobre a média
histórica do previsto x realizado no orçamento de TI, segregando entre custeio e
i.nvestirnento, de fom,a à qyalificar a metodologia e~taoelecitja naquela premissa, no
que houve· a concordância de . todos. Na' ocasião, o Diretor de Participações .
Societárias e Imobiliárias Carlos Augusto Borges ressaltou que a premissa consta ' te
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do subitem 3.3.4.3.1, relativa à reavaliação anual da carteira imobiliária, não poder ser
considerada, por entender que para a definição do percentual de reavaliação não
poderão ser utilizados dados históricos e valorização da carteira imobiliária da
FUNCEF considerando o realizado dos últimos 05 (cinco) anos, diante da conjuntura
macroeconômica atual que impacta o setor imobiliário, o qllé poderá inflar a referida
avaliação, oportunidade em que solicitou a alteração daquela premissa, de forma que
para avaliação da carteira imobiliária seja considerado, como base para definição do
percentual de reavaliação, o resultado das avaliações da carteira imobiliária realizadas
em 2015, bem como a perspectiva setorial para o próximo ano. Adicionalmente, o
Diretor de Administração Antonio Augusto de Miranda e Souza observou o disposto no
subitem 3.3.3.1 , relativo ao teto estabelecido pelo Conselho Deliberativo, conforme
Resolução/Ata 058/384, para o crescimento da despesa administrativa, percentual
equivalente à meta atuarial do exercício anterior, e sugeriu a altera.ç ão do índice fixo
na variação da inflação limitado ao INPC projetado pela Gerência de Macroalocação
de Recursos e Cenários (GEMAC) do valor orçado para o exercício de 2015, havendo
a concordância de todos. Resolução/Ata 151/1219: A Diretoria Executiva, apreciando a
matéria objeto do VO DIPEC 039, de 03.09.2015 , que lhe foi submetida em razão do
disposto nos subitens 3.2 e 4.4 da DEX 005 01, relativa à "Programação EconõmicoFinanceira", aprovou as premissas e o cronograma para a elaboração da
Programação Econômico-Financeira, referente ao exercício de 2016, retificando-se as
seguintes proposições: 1 - que a data da ação, de responsabilidade da GEMAC,
referente a "enviar à DIPEC o fluxo de caixa, investimentos/desinvestimentos, receitas
e despesas de Renda Fixa, Renda Variável novos investimentos", consignada no
quadro do subitem 3.4 do VO DIPEC 039/15, seja alterada para o dia 10.11.2015, de
forma a considerar a aprovação dos termos relacionados aos Cenários
Macroeconômicos, em consonância com o Cronograma para elaboração das Politicas
de Investimentos e de Cenários Macroeconômicos para o quinquênio 2016-2020,
aprovado nos termos da Resolução/Ata DE 021/1193, de 10.02.2015-; devendo a
Diretoria de Investimentos encaminhar à Diretoria de Planejamento e Controladoria,
após aprovação dos Cenários Macroeconômicos por este Colegiado, uma prévia da
informação referente ao pipeline de investimentos e desinvestimentos; li - que o
crescimento da despesa administrativa seja limitado não mais a 10% do valor orçado
para o exercício de 2015, conforme disposto no subitem 3.3.3.1 da presente proposta,
e sim limitado ao INPC projetado pela Gerência de Macroalocação de Recursos e
Cenários (GEMAC) e aprovado nos termos da Resolução/Ata DE 107/1209, de
23.06.2015, ou seja, 9,25% (nove vírgula vinte e cinco por cento) do valor orçado para
o exercício de 2015; e Ili - que a premissa relatíva à reavaliação anual da carteira
imobiliária, apresentada conforme subitem 3.3.4.3.2 do referido voto, considere como
bc1se para definição do percentual de reavaliação o resultado das avaliações da
carteira imobiliária realizadas em 2015, bem como a perspectiva setorial para o
próximo ano. Após os debates sobre a matéria e considerando o período para
possíveis ajustes da despesa administrativa a ser contemplada na PEF para o
exercício ~e 2016, entre os dias 1O e 23.10.2015, resta.ram os seguintes
entendimentos: a) caso haja definição, por parte deste .Colegiado, sobre a
eontinuldade do estudo do Quadro Necessário de Pessoal (QNP), que permanece
sobrestado no âmbito deste Colegiado, considerando o estudo a ser apresentado pela
Diretoria de Administração, conforme registro efetuado na ata 1215, de 04.08.2015,
que seja realizada discussão para mensuração dos impactos no orçamento relativos
.a o referido encarninha.niet,to; :·çeverido, : ainda, ser contemplada na . proposta, de
Programação Econômico-Financeira de 2016 os valores orçados considerando· as
7
despesas relacionadas ao QNP; b) que a Diretoria de Administração, consideran o a
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premissa sobre Tecnologia da Informação, constante do subitem 3.3.3.6.1 do VO
D.IPEC 039/15, apresente, primeiramente à COGET e posteriormente à Diretoria
Executiva, levantamento sobre a média histórica do previsto x realizado no orçamento
de TI , segregando entre custeio e investimento, de forma à qualificar a metodologia
estabelecida naquela premissa.
-

li. APRESENTAÇÕES:
1 - Informações das atividades desenvolvidas pela Gerência Jurídica da
FUNCEF durante o 1° semestre de 2015 - NDE PRESI 077/15. A matéria foi
novamente repautada para a próxima reunião, para que seja realizada com a presença
do Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser. Perguntada pelo Diretor de Administração
Antonio Augusto de Miranda e Souza sobre a metodologia de avaliação comparativa
dos escritórios de advocacia que prestam serviços à Fundação, envolvendo prazos,
zelo administrativo e burocrático, e depuração da base de lançamentos de cobrança,
por exemplo; a Gerente Jurídica Lucimara Morais Lima esclareceu que é fei'ta
mensalmente, por amostragem, a avaliação das peças processuais, se estão
devidamente atualizadas, a partir das orientações da GEJUR, e em relação ao prazo,
que é uma obrigatoriedade do prestador, se não for cumprido, ocorre a substituição do
escritório; além do mapeamento dos valores de cobrança lançados pelo prestador.

,·
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2 - Plano de Equacionamento do REG/Replan - Pontos pendentes na definição
da metodologia. Realizada apresentação pela representante da Coordenação de
Atuária e Planejamento Previdenciário (CAPREV), Letícia Gontijo Diniz Victorino
Fontenel!e, sobre os pontos pendentes de definição da metodologia para o
equacionamento do déficit do REG/Replan, com destaque para os seguintes tópicos:
bases de incidência da Contribuição Extraordinária - REG/Replan Não Saldado; casos
omissos ao Regulamento, com a manifestação jurídica para os cenários analisados e
as sugestões a serem avaliadas; tratativas junto às Entidades Representativas,
estando pendente o agendamento da reunião com os representantes dos participantes
e assistidos; e os próximos passos, com o cronograma a ser estabelecido. Após os
esclarecimentos preliminares relativos aos pontos necessários de definição por parte
deste Colegiado, e diante do entendimento para que essas questões sejam
novamente debatidas pelos Diretores, restou solicitação à Secretaria Geral para o
agendamento de reunião entre os Diretores e representantes do Grupo Técnico do
Equacionamento do REG/REPLAN, para a próxima terça-feira, dia 15 dé setembro, às
1 O horas, especificamente para avaliação desse assunto.
IV. ASSUNTOS DE CONHECIMENTO:

1 - Relatório do Grupo de Trabalho de metodologia para definição de prazos
para conclusão dos apontamentos de auditoria - NDE PRESI 075/15. A Diretoria
Executiva tomou conhecimento do Relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho - GT
Metodologia para definição de prazos para conclusão dos apontamentos da Auditoria,
conforme RE 001/15, anexo à NDE PRESI 075, de 20.08.2015, que, em atendimento à
solicitação do Conselho Deliberativo efetuada na reunião de 17.12.2014, ata 408,
apresentou a conclusão dos estudos e trabalhos desenvolvidos pelo referido GT, que
foi constituído com o objetivo de urevisar as regras que balizam os prazos para
conclusão dos apontamentos da Auditoria, de modo a restringir possíbílfdades de
prorrogações'. Registre-se que a metodologia elaborada pelo GT para o modelo
PfOPS,!:>to, a se~ ir:npJan~~gC?, nos novos trabalhos das auditorias interna, indeper:u;iente e
'di:f Patrotinadora,: ~·· ·confemplou as sugestões de melhorias · ápresêntácias
preliminarmente pelas Diretorias da Fundação. O novo fluxo do processo de auditoria
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será submetido à apreciação do Conselho Deliberativo e, após a aprovação, será
remetido ao conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Qualidades das
Informações Contábeis e de Auditoria, bem como os normativos internos da auditoria,
DEX 01 o - Processos de Auditoria Interna e MEG 005 - Gerenciamento dos
Processos de Auditoria ·1ntérna, deverão ser atualizados, com as novas regras de
prorrogação de prazos de regularização dos apontamentos de auditoria.
2 - Esclarecimentos complementares relativos ao histórico das nomenclaturas
das glebas e aos laudos de avaliação do terreno denominado Campo do Jiquiá,
em Recife/PE - NDE DIPAR 052/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da
NDE DIPAR 052, de 02.09.2015, que, em complemento às informações contidas na
NDE DIPAR 046/15, conhecida por este Colegiado na reunião de 18.08.2015 - Ata
1217, apresentou o histórico de remembramento e desmembramento das glebas do
Campo do Jiquiá, no Bairro de S_an Martin, localizado em Recife/PE, assim como
prestou esclarecimentos acerca dos laudos de avaliações que balizaram as
negociações com a União Federal e a Jiquiá Desenvolvimento SPE Ltda .. A matéria
será encaminhada ao conhecimento do Conselho Deliberativo.

..- '.

3 - Novos esclarecimentos sobre as ações civis públicas, ajuizadas pelo
Ministério Público Federal, arquivadas indevidamente - NDE PRESI 079/15. A
Diretoria Executiva tomou conhecimento da CI GEJUR 1558/15, anexa à NDE PRESI
079, de 01.09.2015, que encaminhou os esclarecimentos adicionais aos apresentados
pelas CI GEJUR 447/15 e 851/15, conhecidas por este Colegiado, nas reuniões
ocorridas em 01 .04.2015 - Ata DE 1199 e 03.06.2015 - Ata 1207, respectivamente,
com a atual situação dos 03 (três) processos decorrentes das ações civis públicas
ajuizadas pelo Ministério Público Federal (MPF), em que foram firmados acordos com
a empresa Paulo Octávio Investimentos Imobiliários (POii), mas que, ainda, não houve
a comprovação dos depósitos realizados na conta corrente da FUNCEF, sendo que,
um deles, foi suspenso para posicionamento do MPF. A matéria será encaminhada ao
conhecimento do Conselho Fiscal, em atendimento à solicitação registrada na Ata 202,
de 23.07.2015.

. ·'
....•.·..
·"

~

...

.• '

. ~ ! 1 .. . t

, •

~

4 - Comprometimento do cronograma da revisão do Planejamento Estratégico
da FUNCEF - NDE DIPEC 058/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da NDE
DIPEC 058, de 03.09.2015, a qual ressaltou a importância de ser apreciada a proposta
objeto do VO DIPEC 03.6/15 mantido em aberto nas reuniões de 18.08 e 01.09.2015 atas 1217 e 1218, respectivamente, objetivando o não comprometimento do
cronograma de revisão do Planejamento Estratégico da Fundação, aprovado conforme
Resolução/Ata DE 126/1213, de 21.07.2015, o qual poder~ ocasionar elevação dos
custos de execução para tal revisão; bem como observou que, considerando os
argumentos apresentados na reunião de 01.09.2015 para que a matéria fosse mantida
em aberto para que, ainda, fossem debatidas questões relacionadas às definições
estabelecida~ para Missão, Visão e Valores da Fundação, o resultado produzido em
etapas anteriores foi constituído de comum acordo com a participação dos Diretores
ou representantes por eles designados, em caso de ausência do titular. Na
oportunidade e diante da manifestação do Diretor de Planejamento e Controladoria
Max Mauran Pantoja da Costa quanto à possibilidade de ser antecipada a reunião
agendada para o dia 23.09.2015 com os Diretores, em desdobramento ao registro feito
na ata 1218, restou o entendimento para que a Secretaria Geral verifique a agenda
do~ Dir_et9.res, com o intuito de antecipação daquela reunião.
.,
:: ·,, '· . .
.. , .
.
.' .
.. ~; ;..
5 - Limites Operacionais de Bancos - 3º trimestre de 2015 - NDE DIPEC 057/ 5.
A Diretoria Executiva tomou conhecimento da NDE DIPEC 057, de 02.09.2015, ue
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apresentou os Limites Operacionais de Bancos .(CDB e LF), referentes ao 3º trimestre
de 2015, calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Deliberativo, por
meio da Resolução/Ata 060/323, de 28.11 .2008, e posteriores alterações. Na
oportunidade e considerando o debate sobre a origem da demanda efetuada à
Diretoria de Planejamento e Controladoria, para a apresentação de informações, com
periodicidade trimestral, relativas aos Limites Operacionais de Bancos a este
Colegiado, a partir de questionamento feito pelo Diretor de Administração Antonio
Augusto de Miranda e Souza, restou o entendimento para que, após serem prestados
os esclarecimentos pela Diretoria de Planejamento e Controladoria sobre tal questão,
por consulta eletrônica, seja verificada a necessidade da continuidade da remessa de
tais informações à Diretoria Executiva. Em desdobramento à referida solicitação, a
Coordenação de Riscos Corporativos posicionou-se informando as disposições
normativas vigentes que estabelecem os encaminhamentos formais dos Limites
Operacionais de Bancos, constantes no MEG 016 01, referente à "Análise de
Investimentos em Renda Fixa - Títulos Públicos e Créditos Bancários", e no MEG 035
01 , sobre "Risco de Contraparte", assim como no MOP 142 02, o qual descreve o
processo de Gerenciamento de Limites Operacionais de Bancos e prevê o envio, para
conhecimento da Diretoria Executiva, das principais variações dos Limites
Operacionais; bem como esclareceu que a DIPEC poderá suspender esse
procedimento de apresentar à Diretoria Executiva, a depender do entendimento deste
Colegiado, sem qualquer prejulzo ao processo como um todo. De acordo com a
manifestação contrária à alteração na periodicidade de apresentação do Limite
Operacional de Bancos a este Colegiado, anexa à documentação desta reunião,
apresentada pelo Diretor de Investimentos Maurício Marcellini Pereira, por entender
que, apesar do assunto ser levado ao "conhecimento" da Diretoria Executiva, o
referido Colegiado tem poder de alterar os limites propostos para o trimestre
subsequente, registre-se a continuidade do encaminhamento do acompanhamento
dos Limites Operacionais de Bancos, trimestralmente, à Diretoria Executiva.

6 - Boletim Informativo Gerencial - junho de 2015 - NDE DIBEN 038/15. A
Diretoria Executiva tomou conhecimento do Boletim Informativo Gerencial (BIG), com
os dados quantitativos e qualttativos dos participantes da FUNCEF, de pagamento de
benefícios, dados de atendimentos, além da posição atual de empréstimos e
financiamentos, relativo ao mês de junho de 2015. Na ocasião, o Diretor de Benefícios
Délvio Joaquim Lopes de B·rito destacou o número de concessões de benefícios
efetuadas nesse mês, de 1.862, em decorrência das adesões ao Plano de Apoio à
Aposentadoria da CAIXA, superando o volume de concessões acumulado nos cinco
primeiros meses do ano.
7 - Resultado do trabalho de análise da auditoria interna acerca da utilização do
Fundo Garantidor de Quitação de Crédito (FGQC) na baixa de contratos de
empréstimos - CI GEAUD 070/15. A Diretoria Executiva tomoú conhecimento da CI
GEAUD 070, de 03.09.2015, que, em atendimento :à solicitação do Conselho Fiscal
efetuada na reunião de 23.07.2015 - Ata 202, relatou as constatações da auditoria
interna na análise da baixa de contratos de·empréstimos, em razão de inadimplência,
com a utilização do Fundo Garantidor de Quitação de Crédito - FGQC
especificamente para os contratos identificados a seguir. 300000297482:
300000221757, 300000203469 e 300000211433; tendo verificado que esses contratos
são provenientes de concessão de empréstimo para os mutuários realizarem . a
quitação dos C<?!)tratos da carteira de financiamento habitacional da FUNCEF . ..
Informou, ainda, que a baixa restringe-se ao registro contábil, que os contrjt~:
continuam evoluindo no sistema operacional, gerando prestações e atualizaçã_\
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saldo dev.edor, ou seja, as ações de cobrança permanecem em execução, inclusive,
com ajuizamento de ações judiciais, com ocorrido com os casos avaliados pela
GEAUD. A matéria deverá ser encaminhada ao Conselho Fiscal.
8 - Histórico dos aportes realizados pela FUNCEF na Companhia Investimentos
e Participações em Infraestrutura S.A (lnvepar) - NDE DIPAR 053/15. A Diretoria
Executiva tomou conhecimento da NDE DIPAR 053, de 04.09.2015, que, em
atendimento à solicitação do Conselho Deliberativo registrada na ata 417, da reunião
ocorrida em 24.06.2015, apresentou a cronologia dos eventos relevantes da empresa
Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. (lnvepar), e da participação de
25% da FUNCEF nesse ativo; com o histórico das subscrições e integralizações, em
termos nominais, realizados pela FUNCEF, e os reflexos dos aportes na equalização
das participações societárias da lnvepar, conforme quadro e gráfico contidos nos
respectivos subitens 2.6 e 2.7 da referida Nota. A matéria deverá ser levada ao
conhecimento do Conselho Deliberativo .
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