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ATA Nº 1230
REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DATA: 04.12.2015 HORÁRIO: 09h30
LOCAL: SEDE DA FUNCEF1 EM BRASÍLIA, DF

136397

PRESENTES:
Carlos Alberto Caser, Diretor-Presidente
Antonio Augus1o de Miranda e Souza, Diretor de Administração
Délvio Joaquim Lopes de Brito, Diretor de Benefícios
Humberto Pires Grault Vianna de Lima, Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias,
em exercício
Maurício Marcellini Pereira. Diretor de Investimentos
Max Mauran Pantoja da Costa, Diretor de Planejamento e Controladoria
Geraldo Aparecido da Silva., Secretário-Geral
Lucimara Morais Lima, Gerente Jurídica
Márcio Oliveira Marques, Gerente de Auditoria
Eduardo Augusto Lustosa de Oliveira, Consultor da Diretoria de Investimentos

Ausente o Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias Carlos Augusto Borges.

1. ASSUNTOS DE APRECIAÇÃO:
. .r.

1 - Ata da Diretoria Executiva 1229. A ata 1229, da reunião ocorrida em 24.11.2015, ficou
para ser avaliada pelos Diretores e, após as manifestações por mensagens eletrônicas à
Secretaria, será considerada aprovada.
2 - Propostas de homologação de Ato de Gestão:
2.1 - Diretoria de Administração, referente à contratação da empresa BP Educação e
Capacitação Corporativa Ltda. para a prestação de serviços de treinamento em
Gestão de Rela.c ionamento - Referente VO DIATI 026/15 - CI GEAUD 068/15, 086/15 e
095/15; e NDE DIATI 022/15 e 025/15. Resolucão/Ata 186/1230: A Diretoria Executiva,
reapreciando a matéria mantida em aberto nas reuniões ocorridas em 10.11.2014; 13.08 e
18.08; 01.09, 22.09 e 29.09.2015, correspondentes às atas 1183, 1216, 1217, 1218, 1221 ,
1222, respectivamente; bem como que foi objeto de vista pelo Diretor de Planejamento e
Controladoria Max Mauran Pantója da Costa na reunião de 20.10.2015 - ata 1225; tendo
sido novamente mantida em aberto nas reuniões de 04.11 e 24.11.2015, conforme registros
constantes nas respectivas atas 1227 e 1229; 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 em consideração à avaliação da Gerência
de Auditoria para os termos da contratação da empresa BP Educação e Capacitação
Corporativa ltda., consubstanciada no RA GEAUD 011/15 anexo ao VO DIATI 026/15; e,
ainda, as informações adicionais relacionadas às reanálises efetuadas pela auditoria interna,
à luz dos debates ocorridos neste Colegiado, constantes nas CI GEAUD 068/15, 086/15 e
095/15; além dos esclarecimentos complementares e das considerações jurídicas, objeto do
relatório do escritório A&R Alino e Roberto e Advogados, apresentados pela Diretoria de
Administração por meio das NDE DIATI 022115 e 025/15, rejeitou, por maioria, o ato de
gestão praticado pelo Diretor de Administração referente à contratação, pela Gerência de
Administração e Pessoas, da empresa BP Educação e Capacitação Corporativa Uda., em
julho de 2014, para realização de Workshop em Gestão do Relacionamento aos
empregados daquela Gerência. Os Diretores de Participações Societárias e Imobiliárias, em
exercício, Humberto Pires Grault Vianna de Lima, e de Investimentos Maurício Marcellini
Pereira acompanharam o posicionamento contrário do Diretor-Presidente Carlos Alberto
Caser, em virtude da inconformidade definida pela auditoria interna, ou seja, para a não
homologação do ato de gestão em questão. Na oport'unidade, o Diretor de Benefícios Délvio
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Joaquím Lopes de Brito registrou que a contratação em apreciação não deveria sequer ter
sido considerada como ato de gestão e destacou a ocorrência de debates, ainda não
finalizados, referentes à definição de ato de gestão em reuniões anteriores deste Colegiado;
mas que, sendo esse o entendimento, manifestou-se favorável à homologação da
contratação da empresa BP Educação e Capacitação Corporativa Ltda., pelos argumentos
de conformidade apresentados pela Diretoria de Administração, no que foi acompanhado
pelo Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja da Costa, que também
relembrou a pendência de atualização desse normativo, sob a ges1ão da Presidência.
Registre-se a abstenção do Diretor de Administração, Antônio Augusto de Miranda e Souza.
O Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser consignou que o argumento ora apresentado
trata-se de uma ação protelató1fa, como outras que foram empregadas perante este
Colegiado, para adiar a decisão quanto ao ato em referência. O Diretor de Planejamento e
Controladoria Max Mauran Pantoja da Costa registrou que, no seu ponto de vista, as
eventuais ações protelatórias não partiram dos Diretores Eleitos, mas dos membros
indicados da Diretoria. A presente matéria será encaminhada ao Conselho Deliberativo, em
atendimento à solicitação registrada na Ata 418, de 29.07.2015; bem como ao Conselho
Fiscal, consoante o disposto na alínea "a" do subitem 4.6 da D.EX 019 01 - Relatórios de
Atos de Gestão das Diretorias, e em atendimento ao registro constante na ata 205, de
24.09.2015, daquele Conselho .
2.2 - Diretoria de Participações Societárias e lmobiliãrlas - 2° trimestre de 2015 - VO
DIPAR 034/15. No decorrer da apreciação da proposta objeto do VO DIPAR 034/15, a partir
da questão levantada pelo Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja da
Costa, quanto à ausência da avaliação da auditoria para as orientações de voto, conforme
RA GEAUD 052/15, e à luz das disposições constantes na letra "e" do subltem 5.1 da MEG
045 01, referente à "Gestão de Investimentos Estroturados e Participações Societárias
Relevantes - Diretas e Indiretas", a matéria foi mantida em aberto, para reavaliação pela
Gerência de Auditoria.

3 - Proposta de reestruturação da Ouvidoria da FUNCEF - VO PRESI 026/15.
Resolução/Ata 187/1230: A Diretoria Executiva, reapreciando a matéria, que foi objeto de
pedido de vista pelo Diretor de Administração, em exercício, Vicente Celso Orrú de
Azevedo, na reunião de 17.11.2015 - ata 1228, que lhe foi submetida em razão do disposto
no inciso li do artigo 49 do Estatuto da FUNCEF, e em consideração à vinculação
administrativa da Ouvidoria à Presidência da FUNCEF, de acordo com a Resolução/Ata CD
023/389, de 29.05.2013; e em desdobramento às propostas de aperfeiçoamento da
Ouvidoria da Fundação, apresentadas no trabalho efetuado pelo Instituto Ibero-Brasileiro de
Relacionamento com o Cliente - lBRC, denominado ''Diagnóstico da Ouvidoria da
FUNCEFII, em conformidade com o VO PRESI 026, de 13.11.2015, e os anexos que o
integram, aprovou a restruturação da Ouvidoria da FUNCEF, a partir das melhorias
descritas a seguir: 1. readequação da estrutura de cargos atual, que passará a ter a seguinte
composição: 1 Ouvidor; 2 Analistas, sendo 1 Sênior e 1 Júnior, ambos no nlvel I; e 1
Assistente Técnico; li. mudança hierárquica do cargo de Ouvidor para o nível de Gerente.
mantendo a atual denominação e alterando, por conseguinte, o Plano de Cargos e Salários,
a Tabela Salarial de Cargos Estratégicos e a Matriz de Atribuições da Ouvidoria, para
contemplar essa adequação; Ili. redefinicão do prazo do contrato de trabàlho do Ouvidor,
estabelecido pela Resolução/Ata CD 063/354, de 21 .10.201 O, que passará a ser
indeterminado, conforme regra aplicada aos demais empregados detentores de cargo
estratégico; IV. aplicação da regra de admissão estabelecida aos demais cargos
estratégicos para o de Ouvidor, que poderá ser por empregado cedido pela CAIXA ou por
profissi~nal '.'°"tratado diretamente pela FUNCEF; V. redim~nsionamento da estrutura fisica
necessana as at1v1dades da Ouv1dona, "-11º trabal~ra~~co. o r ~ r e l o r i a
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de. Administração com a anuência das áreas envolvidas; VI. inclusão do serviço de
Ouvido.ria 1.nterna, na matriz de atribuições, para atendimento aos empregados da FUNCEF;
e VII. readeguacão dos canais de atendimento da Ouvidoria: presencial, telefônico e via
internet, nos termos propostos no inciso vii do subitem 1.1 do referido voto. Registre-se que,
a partir da sugestão do Diretor de Administração Antonio Augusto de Miranda e Souza, será
realizada pesquisa pela DIATI sobre o padrão de remuneração adotado no mercado para o
cargo de Ouvidor, como subsíd.ios à avaliação dc:1 propositura pelo Conselho Deliberativo.
AdicionaJmente, restou recomendação para que o estabelecimento de prazo de mandato
para o Ouvidor seja novamente submetido ao debate daquele Conselho, conforme
observação feita pelo Diretor de Benefícios Délvio Joaquim Lopes de Brito, no sentido de
não comprometer a independência necessária ao Ouvidor, reavaliando, inclusive, o formato
da contratação, se for o caso, além do universo de recrutament0, que poderá ser do
Mercado, da CAIXA e da FUNCEF. Na ocasião, o Diretor de Investimentos Maurício
Marcellini Pereira, ao manifestar-se favorável., recomendou que, quando do envio ao
Conselho Deliberativo, a presente aprovação fosse acompanhada da definição quanto ao
Quadro Necessário de Pessoal (QNP). visto que outras unidades da Fundação também
possuem demandas dessa natureza, ainda pendentes de solução; tendo o DiretorPresidente Canos Alberto Caser mencionado a impossibilidade dessa submissão conjunta.
visto que, até o momento, não houve a decisão deste Colegiado relacionada ao trabalho do
QNP. A presente matéria deverá ser submetida. à apreciação do Conselho Deliberativo, em
cumprimento ao disposto no inciso XXVI do artigo 32 do Estatuto da Fundação.
4 - Reclassificação contãbíl dos ativos de Crédito Privado Corporativo - VO DIRIN
043/15 e NDE DIRIN 070/15. Resolução/Ata 188/1230: A Diretoria Executiva, apreciando a
matéria objeto do VO DIRIN 043, de 24.11 .2015, e dos anexos que o integram, que lhe foi
submetida em razão do disposto no subitem 4.8.7 do Manual Gerencial - MEG 015 02 "Análise e Gestão de. Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários Corp9rativos', e com o
objetivo de reduzir a volatilidade dos ativos da carteira do FI CATEDRAL RF CP, que
possuem baixa liquidez/negociabilidade, com vencimento no prazo maior que um ano e
classificados como baixo risco de crédito; e considerando a inclusão das debêntures da
CEMIG, em complemento à proposta constante do VO DIRIN 043/15, consubstanciada na
NDE DIRIN 070, de 03.12.2015, aprovou , por maio(ia, a reclassificação contábil dos ativos
de crédito corporativo; consta.ntes da carteira do Fundo de Investimento Catedral Renda
Fixa Crédito Privado (FI CATEDRAL RF CP), da modalidade "títulos para negociação" para
a de "mantidos até o vencimento", das seguintes debêntures: 1. Salus Empreendimentos
Logísticos li S.A. - SAEM11; 11. Concessionária Rota das Bandeiras S.A. - CBAN11; Ili.
Concessionária Rota das Bandeiras S.A. - CBAN21 ; IV. Cachoeira Paulista Transmissora
de Energia S.A. -CPTE11 ; e V. CEMIG Distribuicão S.A. -CMTD12. Registre-se que esses
ativos serão contabilizados com a taxa de prefixação na data do encerramento do exercício
de 2015. O Diretor de Planejamento e Controladoria, Max Mauran Pantoja da Costa
manifestou-se contrário à proposta, por preferir a situação de volatilidade não desejada, mas
natural do processo, que o risco de não realização, redução de liquidez. Na ocasião e
considerando os debates ocorridos, restou o entendimento para que a Diretoria de
Investimentos avalie se a estratégia de aportes e resgates dos planos no FI CATEDRAL RF
CP configura transferência de riqueza entre os planos, assim como seja apresentado o ~[>
desempenho desse Fundo, desde a sua constituição.

L.--\4

5 - Proposta de Processo de Seleção de Corretoras -1 ° semestre de 2016 - VO DIRIN
044/15. Após o debate da proposta consubstanciada no VO DIRIN 044/15, a matéria foi
mantida em aberto, para que a Diretoria de Investimentos verifique quanto à eventual
restrição relacionadc;1 à Concórdia Corretora de Valores, 3ª colocada do Grupo B na
classificação das sociedades corretoras habilitadas a operar para a Fundação nos mercados
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à vista da BOVESPA, e se a composição dos controladores atuais da referida corretora são
os mesmos por ocas.ião da operação da Sadia S.A, devendo o assunto retornar na próxima
r.eunião.

6 - Baixa de créditos pendentes de regularização, efetuados na conta corrente da
FUNCEF, realizados no período de janeiro a dezembro de 2012 - VO DIPEC 050/15.
Resolução/Ata 189/1230: A Diretoria Executiva, apreciando a matéria, que lhe foi submetida
em razão do disposto na alínea "c" do subitem 4.6 da DEX 027 03, referente à "Gestão da
Tesouraria", em conformidade com o VO DIPEC 050, de 25.11 .2015, e os anexos que o
integram, aprovou a apropriação na conta contábil "Rendas e Variações Positivas/Outros"
do grupo Investimentos, dos créditos realizados na conta corrente da Fundação até
31.12.2012 e não reconhecidos pelas áreas gestoras da FUNCEF. no montante de R$
257.985,76 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e
seis centavos), devendo o rateio ser proporcional aos Recursos Garantidores de cada plano
de benefícios, tendo como base o mês de outubro de 2015.
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7 - Homologação do resultado da reavaliação da Carteira Imobiliária da FUNCEF
realizada em 2015 - VO DIPAR 035/15. No decorrer dos debates sobre a matéria, o Diretor
de Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja da Costa salientou a importânéia dé
acelerar a contratação de empresa de auditoria independente, para serviço de análise da
conformidade, do escopo e processo dos laudos de avaliação emitidos pelas empresas de
engenharia responsáveis pela avaliação das salas do Edifício OAB, conforme entendimento
consubstanciado na ata 1218, de 01.09.2015, e dos empreendímentos Auto Shopping
Center e Edifício Comercial Florianópolis, conforme registro na ata 1222, de 29.09.2015;
oportunidade em que o Secretário-Geral Geraldo Aparecido da Silva informou as
dificuldades para efetivar a contratação da empresa de auditoria, entre as indicadas por este
Colegiado, mas que novas tratativas serão adotadas junto à Diretoria de Administração,
área responsável pela contratação, permanecendo a Presidência como ·área demandante;
em função da demanda ser proveniente deste Colegiado. Resolução/Ata 190/1230: A
Diretoria Executiva, apreciando a matéria, que lhe foi submetida em razão do disposto na
DEX 021 01, referente à "Gestão de Investimentos Imobiliários", e em conformidade com o
VO DIPAR 03·5, de 27.11.2015, e os anexos que o integram, homologou o resultado da
reavaliação da Carteira Imobiliária da FUNCEF, realizada em 2015, no valor de R$
5.140.433.618,41 (cinco bilhões, cento e quarenta milhões, quatrocentos e trinta e três mil,
seiscentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), a ser utilizado para fins de regist ro
contábil do exercício. A partir dos questionamentos efetuados pelo Diretor de Administração,
Antonio Augusto de Miranda e Souza, que foi acompanhaclp pelo Diretor de Benefícios,
Délvio Joaquim Lopes de Brito, quanto à variação no resultado da reavaliação dos edifícios
comerciais Birmann 12 e Corpórate Financial Center, foi solicitado que a Diretoria -de
Participações Societárias e lmobiliarias apresente Nota a este Colegiado, com aferição das
informações de ambos os edifícios, em função da variação não acompanhar o histórico de
reavaliação do segmento.
8 - Aditamento ao contrato de prestação de serviços advocaticios celebrado entre a
FUNCEF e o Escritório Veirano Advogados - VO PRESI 028/15. Em função da
neces~i~ad~ de r~avaliar a propositur~, à luz dos pontos levantados no decorrer do debate,~
a matena foi mantida em aberto, a pedido do relator.
9 - Novas regras de equacionamento dos planos de benefícios e cronograma de
aprovação interna do plano de equacionamento do REG/REPLAN - VO PRESI 029/15.
A matéria foi mantida em aberto para que seja previamente submetida ao conhecimento das
entidades representativas dos associados da Fundação, em reunião especifica a ser
realizada em 07.12.2015. Na oportunidade, o Diretor de Administração Antonio Augusto de

~

.I-

~

\

'

}

7
.

/
( /
r

)!

CARTôRIO MAACELO RIBAS
, . REGlsmo OE PESSOAS JURIOICI\S
ses Ed. Venâncio 2000 BI. 8-00 Sala MCIIE
Brasllia-OF Fooe (6 t ) 3224-4026
Co'1ífico a avlen1icidaoo des1e doalmento, oxtmklo do

• !nnl rogislradl\. diçM~iíl'kl ., ~rot1ivado 00$lc C.irtôro.

Brasl~OF

2 8 NOV. 2016

Marcelo eaeiaoo

as - Oficial

Edlone Miguel Pereira - Suti,tltuta

Ros!cn3'.~~_i,lg .1au111 • ;,~xanta Aw1c:izada
CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE
REGISTRO CIVIL
Geralda do Carmo A. Rodrigues
Es:::.tev. Subst

BRASILIA

DF

•

tllt

FUNCEF

Registro de Pessoas Juridi s

Fundação dos Economiários F

era1s

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 04.12.2015-ATA 1230- FI. 5
Miranda e Souza sugeriu que, quando da apresentação das regras de equacionamento dos
planos de benefícios perante as entidades representativas, seja disponibilizada simulação
que considere tanto a adoçá.o das novas regras de solvência, como a manutenção da regra
vigente.

11. ASSUNTO DE DISCUSSÃO:
1 - Documentos pendentes e mantidos em aberto no âmbito da Diretoria Executiva e
Atas da Diretoria Executiva pendentes de análise e finalização - NDE PRESI 096/15. A
partir das informações consubstanciadas da NDE PRESI 096, de 26.11.2015, que
apresentou a relação dos documentos cuja apreciação foi mantida em aberto, além das atas
que ainda se encontram pendentes de assinatura, no âmbito deste Colegiado, o DiretorPresidente Carlos Alberto Caser solicitou que as Diretorias, após o exame das mat$rias que
lhes competem, apresentem, na próxima reunião deste Colegiado, o posicionamento quanto
às pendências elencadas pela referida Nota da Presidência.

Ili. ASSUNTOS DE CONHECIMENTO:

•.I '',

1 - Evolução dos assuntos deliberados pela Diretoria Executiva - Diretoria de
Participações Societárias e Imobiliárias - 4° trimestre de 2011 até 2° trimestre de 2015
- NDE DIPAR 060/15 e 064/15. O Diretor de Planejamento e Controladoria Max Mauran
Pantoja da Costa reiterou pedido para que o assunto permanecesse na pauta até a próxima
reunião, em decorrência do trabalho de análise das informações c0nstantes na
documentação, em andamento na DIPEC, podendo retornar na próxima reunião deste
Colegiado, no que houve a concordância de todos.
2 - Informação sobre o consenso alcançado a respeito de metodologia de cálculo em
Processo Judicial de nº 1988.001.043311-5 - NDE PRESI 093/15. A Diretoria Executiva
tomou conhecimento da CI GEJUR 2030/15, anexa à NDE PRESI 093, de 23.11.2015, que
informou a concordância de todos os envolvidos no Processo nº 1988.001.043311-5, movido
por Adalberto Cumplicio Santanna e outros 96 autores, com a metodologia de cálculo
apresentada pela Fundação, que alcançou unia redução de R$ 21.103.035,69 (vinte e um
milhões, cento e três mil trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) do montante
provisionado para perda relativo a esse processo, de R$ 97.331.347,56 (noventa e sete
milhões, trezentos e trinta e um mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis
cen1avos), posicionado em ;31.08.2014, mesmo a Fundação tendo sido condt;inada no
processo em destaque.
3 - Resultado das discussões a respeito das questões técnicas relativas ao
equacionamento do déficit do REG/REPLAN - NDE PRESI 095/15. A Diretoria Executiva
tomou conhecimento da NDE PRESI 095, de 25.11 .2015, que apresentou a Ata do Grupo
Técnico de Equacionamento de Déficit, de nº 025, da reunião realizada em 06.11.2015, com
o resultado das discussões a respeito dos pontos levantados durante o Seminário destinado
aos órgãos estatutários da Fundação, ocorrido no dia 05.11.2015, que tratou de questões
pertinentes ao equacionamento do déficit ·do REG/REPLAN; e, notadamente, quanto ao ~
questionamento feito pelo Conselheiro Demosthenes Marques, que motivou. o debate acerca
dos critérios de cobrança a serem apresentados aos participantes do REG/REPLAN
Saldado: A matéria d~verá ser remetida ao conhecimento do G~nselho Deliberativo.
\
4 - Designação e dispensa de empregados para o exercfc10 de cargos estratégicos NDE_ ~RES~ 097/15: A matéria foi ~antida em aberto, por soHcitação do Diretor de ( )
Adm1ntstraçao Antonio Augusto de Miranda e Souza, para que o tema seja objeto de
discussão em reunião especifica entre os Diretores.
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5 - Anãlise normativà da vinéulação da CoorC,enação de Planejamento. Estratégito à
Diretoria de Planejam~nto e cbntroladoria - : NDE DIPEC 0.75/15. Em ·atendimento à
solicitação do Diretor-Presidente Carlos Alberto Càser, a matéria foi mantida em aberto.

6 - Informações sobre a recomendação feita à Diretoria de, Investimentos quanto à
suspensão de negócios com o Banco BTG Pactuai - NDE DIPEC 076/15. A Diretoria
Executiva tomou conhecimento da CI GECOR 309/15, anexa à NDE DIPEC 076, de
02.12.2015, que apresentou a recomendação efetuada à Diretoria de Investimentos, para a
suspensão de realização de neg,ócios com a instituição Banco BTG Pactuai, no que tange
aos limites operacionais disponíveis às instituições bancárias para realização de CDS e LF
para o quarto trimestre de 2015. Na oportunidade, o Diretor de Investimentos Maurício
Marcellini Pereira informou que a referida sugestão foi prontamente acatada pela DIRIN,
assim como que apresentará, ao conhecimento deste Colegiado, informações atualizadas
quanto às posições detidas pela FUNCEF junto ao BTG Pact,ual.

ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA:
1 - Informe Sete Brasil. A Gerente Jurídica e representante da FUNCEF no Conselho de
Administração da Sete Brasil S.A., Lucimara Morais Lima, fez o relato acerca dos
desdobramentos da reunião do Conselho da Sete Brasil, ocorrida em 03.12.2015,
notadç1mente quanto à previsão de apresentação de pedido Recuperação Judicial da
Companhia , na próxima Assembleia de Catistas do Fundo de Investimentos em
Participações Sondas - FIP Sondas, prevista para o dia 18.12.2015.
·.';

-·.

2 - Nota de repúdio d.o Sindicato dos Securitários do Distrito Federal. Ao término da
reunião, foi entregue aos Dirigentes, cópia da Nota de Repúdio emitida pelo Sindicado dos
Empregados em Empresas de Seguros Privados e Capitalização do Distrito Federal ; em que
externou a insatisfação e indignação dos empregados da FUNCEF, em razão da declaração
do Diretor de Benefícios, Délvío Joaquim Lopes de Brito, feita em 03.12.2015, quando da
prestação do seu depoimento durante a audiência pública da Comissão Parlamentar de
Inquérito - CPI dos Fundos de Pensão da Câmara dos Deputados.

HUMaERTO y
AUL T VIANNA DE LIMA
Diretor de P,.articipações Societârias e
lmobiliâria~. em exercfcio

/ '
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MAX MAU~~ TO;. DA COSTA
Diretor dé'Planejamento e Controladoria

Diretor de Investimentos
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