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Fundação dos Economiários Federais

ATA Nº 1231
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DATA: 11.12.2015 HORÁRIO: 10h
LOCAL: SEDE DA FUNCEF, EM BRASÍLIA, DF

1º Ofício de Brasili.a-DF
Nºde P·.!,_l,rw.,u;·.,..,,.,--:J:t~

136398
PRESENTES:
Pessoas Juridicas
0 ,;;,;
08;.;.;;;,;.;.;---Carlos Al.berto Caser, Diretor-Presidente
~R~eg~is::,::tr.;;.
Adriano Roque Souza Suzarte, Diretor de Investimentos, em exercício
Antonio Augusto de Miranda e Souza, Diretor de Administração
Carlos Augusto Borges, Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias
Délvio Joaquim Lopes de Brito, Diretor de Benefícios
Vicente Antonio Barros Pinheiro da Cruz, Diretor de Planejamento e Controladoria, em
exercício
Angelo Nonato de Sousa Uma, Secretário-Geral, substituto eventual
Lucimara Morais Lima, Gerente Jurídica
Márcio Oliveira Marques, Gerente de Auditoria
Stanley da Silva Lacerda, Consultor da Diretoria de Beneftcios

Ausentes os Diretores de Investimentos Maurício Marcellini Pereira e de Planejamento e
Controladolia Max Mauran Pantoja da Cost<;1, em virtude de compromisso instítucional.

1. ASSUNTOS DE APRECIAÇÃO:
1 -Ata da Diretoria Executiva 1224. A ata 1224, da reunião ocorrida em 15.10.2015, ficou
para ser avaliada pelos Diretores e, após as manifestações por mensagens eletrônicas à
Secretaria, será considerada apr.ovada.
2 - Proposta de contratação do laudo de avaliação para precificação da participação
da FUNCEF na empresa Sete Brasil Participações S.A., por meio do FIP Sondas, para
fins de realização do teste de imparidade do ativo - VO DIPEC 033/15. Em função da
informação apresentada pelo Diretor de Participações Societálias e Imobiliárias Carlos
Augtisto Borges de que o administrador/gestor do FIP Sondas realizará o teste de
imparidade para o referido FIP, de acordo com a resolução do processo de reestruturação
da empresa Sete Brasil, em andamento, bem como, que se encontra em análise a
possibilidade de eventual ação dos acionistas contra a Petrobrás; restou entendimento, por
unanimidade, para tornar sem efeito o objeto da proposta constante do VO DIPEC 033/15,
mantido em aberto na reunião de 13.08.2015 - ata 1216.
··
3 - Propostas relacionadas às Novas Regras de Equacionamento dos planos de
beneficies, aprovadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC),
por meio da Resolução nº 022/2015: 3.1 - Novas regras de equacionamento e
cronograma de aprovação interna do plano de equacionamento para o REG/REPLAN VO PRESI 029/15. 3.2 - Não adoção das novas regras de equacionamento para o Novo
Plano - VO PRESI 031/.15. As propostas foram mantidas em aberto, por solicitação do
Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser, objetivando aguardar a manifestação das entidades
representativas dos participantes e assistidos da FUNCEF, quanto às regras para
equacionamento de déficit dos planos de beneficies da Fundação, e à possibilidade de
adoção das novas regras de solvência previstas na Resolução MPS/CNPC n.º 022/2015,
devendo retornar à pauta da próxima reunião deste Colegiado.

tf>

4 - Processo de Seleção de Corretoras - 1° semestre de 2016 - VO DIRIN 044/15. .
Resolução/Ata 191/1231 : A Diretoria Executiva, reapreciando a matéria, mantida em aberto'
na reunião do dia 04.12.2015 - Ata 1230, que lhe foi submetida em função do disposto ho
subitem 5.4.4.2 do MEG 020 02, referente à "Seleção de Sociedades Corretora de
Valores''', e considerando os esclarecimentos prestados pela Diretoria de lnvestim~nt , por
meio de correspondência eletrônica de 08.12.2015, de q4e não foi identificada re tliçã .
NUP: 011803/16
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pertinente à Concórdia Corretora de Valores, apresentando, inclusive, a atual composição
societária da referida Corretora; e em conformidade com, o VQ DIRIN 044, de 24. 11.2015, e
o anexo que o integra. aprovou o ranking das sociedades corretoras de valores mobiliários,
selecionadas para a execução de operações de compra, venda e aluguel no mercado à vista
de ações, Exchange Trode Funds (ETF) e de derivativos, no âmbito da gestão própria das
carteiras de renda variável e dos fundos de investimentos geridos pela FUNCEF, no 1°
semestre de 2016.
5 - Propostas de renovação contratual:

...,

~

5.1 - Empresa Bertoni Comunicação e Design Ltda. - ME para a prestação de serviços
de assessoria e consultoria em comunicação, marketing e endomarketing, com a
criação das respectivas peças off-line - VO PRESI 030/15. Resolução/Ata 192/1231: A
Diretoria Executiva, apreciando a matéria que lhe foi submetida em razão do disposto no
inciso IV do artigo 49 do Estatuto da FUNCEF, e nos limites de alçadas estabelecidos na
DEX 047 02 - "Regime de Alçadas e Competências\ e das disposições contidas na DEX
037 01 - "Política de Gestão de Contratos8, em conformidade com o VO PRESI 030, de
03.12.2015, e os anexos que o integram, aprovou a renovação contratual com a empresa
Bertoni Comunicação e Design Ltda. - ME, para a prestação de serviços de assessoria e
consultoria em comunicação, marketing e endomarketing, com a criação das respectivas
peças off-Jine, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 01.11.2015,
sendo que, nos 12 (doze) primeiros meses de vigência do contrato, o valor a ser pago em
parcelas mensais, iguais e sucessivas, de R$ 11 .500,00 (onze mil e quinhentos reais),
corresponderá ao montante de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais); e que, para os
meses do segundo ano de vigência, os valores poderão ser reajustados, a critério das
partes, de acordo com a variação do INPC/IBGE, ou outro índice oficial que venha a
substitui-lo.

5.2 - Empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. para a prestação de
serviços de provimento dos benefícios de auxílios refeição e alimentação e cesta aos
empregados da FUNCEF - VO DIATI 034/15. Resolução/Ata 193/1231 : A Diretoria
Executiva, apreciando a matéria que lhe foi submetida em razão do disposto no inciso IV do
artigo 49 do Estatuto da FUNCEFi e em razão dos limites de alçadas estabelecidos na DEX
047 02 - "Regime de Alçadas e Gompetên.cias", e das disposiçõe~ contidas na DEX 037 01
- "Política de Gestão de Contratos", em conformidade com o VO DIATI 034, de 07.12.2015,
e o anexo que o integra, aprovou a renovação do contrato de prestação de serviços com a
empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., provedora dos benefícios de
Auxílios Refeição/Alimentação e Cesta, concedidos aos empregados da FUNCEF, pelo
período de 24 (vinté e quatro) meses, com os efeitos retroativos a 27.10.2015.
6 - Resultados da aplicação do Teste de lmparidade aos ativos da carteira da FUNCEF
- Referente Resolução/Ata DE 164/1135 -VO DIPEC 051/15. Resolução/Ata 194/1231: A
Diretoria Executiva, apreciando a matéria que lhe foi submetida em razão do disposto no
inciso IV do artigo 49 do Estatuto da FUNCEF, em atendimento à Resolução/Ata DE
164/1135, de 01.10.2013, e em conformidade com o VO DIPEC 051, de 01.12.2015. e o
anexo que o integra. aprovou o resultado da aplicação do Teste de lmparidade para os
ativos mobiliários e imobiliários pertencentes à carteira de investimentos da FUNCEF, sob
gestão própria. referente ao ano de 2015; com a indicação para o provisionar:nento dos
valores equivalentes a 100% dos recebíveis das Debêntures de TG Participações, após a
renegociação dos valores, considerando os problemas financeiros enfrentados 1 pel
Companhiél, principalmente os relacionados à falta de liquidez. alto endividamento
prejulzos acumulados.
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7 - Parcial da Programação Econômico-Financeira - Plano de Gestão Administrativa -

exercício de 2016 - VO DIPEC 052/15. Após a apresentação da proposta parcial da
Programação Econômico-Financeira do exercício de 2016, objeto do VO DIPEC 052/15, foi
concedida vista da matéria ao Diretor de Investimentos, em exercício, Adriano Roque Souza
Suzarte.
8 - Antecipação do pagamento dos benefícios aos aposentados e pensionistas da
FUNCEF do mês de dezembro de 2015 -VO DIBEN 031/15. Resolução/Ata 195/-1231: A
Diretoria Executiva, apreciando a matéria, que lhe foi submetida em razão do disposto no
inciso IV, do artigo 49, do Estatuto da FUNCEF, em conformidade com o VO DIBEN 031, de
10.12.201 5, aprovou a antecipação da data do pagamento da folha de benefícios dos
aposentados e pensionistas do mês de dezembro de 2015, com a efetivação do crédito no
dia 18.12.2015.
9 - Antecipação do pagamento de salârio, auxilio alimentação/refeição e cesta
alimentação aos empregados da FUNCEF do mês de dezembro de 2015 - VO DIATI
033/15. Resolução/Ata 1.96/1231 : A Diretoria Executiva, apreciando a matéria, que lhe foi
submetida em razão do disposto no inciso XIII do artigo 49 do Estatuto da FUNCEF, em
conformidade com o VO DIATI 033, de 07.12.2015, aprovou a antecipação da data dos
créditos dos salários e dos benefícios, relativos aos auxílios alimentação e refeição e à cesta
alimentação dos empregados da FUNCEF, referente ao mês de dezembro de 2015, com a
efetivação dos créditos no dia 18.12.2015.

1o - Balancete da FUNCEF - outubro de 2015 - VO DIPEC 053/15. Durante a
apresentação realizada pelo Coordenador de Contabilidade, Rodrigo Leandro Andretto,
sobre os dados relevantes do balancete de outubro de 2015, foram feitos os seguintes
registros: a) retificação da informação constante da apresentação relativa ao Equilibrio
Técnico do plano de benefícios REB, em consonância com o dado consignado no quadro do
subitem 3.7.1 do RE GECOP 021/15, parte integrante do VO DIPEC 053/15; e b)
consíderando o dado apresentado sobre a desvalorização na cota do FIP Brasil Óleo e G.ás
de 47% (quarenta e sete por cento), conforme subitem 3.3 do RE GECOP 021/15, o Diretor
de Administração Antonio Augusto de Miranda e Souza sugeriu que a gestora daquele
Fundo, a empresa Valora Investimentos, seja convidada a prestar esclarecimentos sobre os
investimentos realizados que geraram tal ímparidade, no que houve .a concordância de
todos; devendo, assim, a Diret0ria de Participações Societárias e Imobiliárias providenciar o
referido convite. Resolução/Ata 197/1231: A Diretoria Executiva, apreciando a matéria que
lhe foi submetida em razão do disposto no inciso V do artigo 49 do Estatuto da FUNCEF, em
conformidade com o Relatório GECOP 021, de 02.12.2015. parte integrante do VO DIPEC
053/15, aprovou os balancetes dos planos de benefícios e do Plano de Gestão
Administrativa - PGA, referentes ao mês de outubro de 2015. A matéria deverá ser
encaminhada ao Conselho Fiscal para exame e, em seguida, submetida ao Conselho
Deliberativo.

11 - Homologação dos Atos de Gestão - Diretoria de Administração - 3° trimestre d e t
2015 - VO DIATI 035/15. A matéria foi mantida em aberto, devendo retornar à pauta da
próxima reunião deste Colegiado.
12 - Propostas de aumento de capital da Companhia Rumo Logística, de não
participação da FUNCEF e de não concessão de waiver aos atuais controladores - V
DIPAR 036/15. Após a exposição da proposta pelo relator, a matéria foi mantida em ab
a pedido do Diretor de Investimentos, em exercício, Adriano Roque Souza Suzarte, par q
fossem apresentados os pareceres técnicos de conformidade .e risco, menciona . os
subitem 3.19 do referido voto, devendo o assunto retomar na próxima deste Colegia
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13 - Proposta de aumento de capital do Fundo de Investimento em Participações FIP RG Estaleiros - VO DIPAR 037/15. A matéria foi mantida em aberto, em consequência
dos pareceres técnicos de risco e conformidade, PA GECOR 164/15 e 165/15,
respectivamente, terem sido apresentados no momento da presente reunião, devendo
retornar na próxima reunião deste Colegiado. Registre-se que, diante da exposição do
Diretor de Administração Antonio Augusto de Miranda e Souza, quanto à questão da
viabilidade do projeto, e considerando alegação de que há reflexos da situação da ENGEVIX
no RG Estaleiros, o Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias, Carlos Augusto
Borges, propõe convidar a gestora do fundo, Caixa Econômica Federal, para realizar
apresentação neste Colegiado, no que houve a concordância de todos.

14 - Aumento de capital na Companhia Norte Energia S.A. - VO DIPAR 038/15. No
decorrer da apreciação da proposta e em consideração ao disposto no subitern 3.16 do VO
DIPAR 038/15, referente à indisponibilidade dos pareceres de risco e confonTiidade; e ao
esclarecimento prestado pelo Diretór de Planejamento e Controladoria, em exercício,
Vicente Antônio Barros Pinheiro da Cruz, de que tais manifestações já haviam sido
concluídas pelas Coordenações de Controle de Investimentos e de Risco Corporativo,
houve o entendimento para que essa informação complementar fosse distribuida aos
Diretores, que manifestariam seus posicionamentos à Coordenação de Secretaria
Executiva, por correspondências eletrônicas a serem anexadas à documentação da
presente ata. Portanto, a matéria foi aprovada nos seguintes tenTios: Resolução/Ata
198/1231: A Diretoria Executiva, aprecíando a matéria, que lhe foi submetida em razão do
disposto no inciso VIII do artigo 49 do Estatuto da FUNCEF, e em função do estabelecido no
subitem 3.3.4.4 da DEX 028 01, referente à "Gestão de Investimentos e Regime de Alçadas
Mobiliários"; bem como, considerando: 1. as simulações realizadas pela Diretoria Financeira
da Companhia Norte Energia S.A (NESA), em que apontaram para a necessidad.e de capital
próprio de R$ 1.700.000.000,00 (um bilhão e setecentos milhões de reais), haja vista a não
liberação de recursos pelo BNOES; li. a aprovação pelo Conselho de Administração da
Companhia, em 23.11.2015, do aumento de capital no valor de R$ 1.100. 000. 000, 00 (um
bilhão e cem mílhões de reais), com a deliberação da subscrição de novas ações em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia programada para ocorrer em 15.12.2015; Ili.
a obrigação decorrente da Cláusula s:i - "Investimento e Condições para estruturação e
implantação do empreendimento" do Acordo de Acionistas Consolidado da Norte Energia
S.A.; IV. a informação de que a Agência Naciónal de Energia Elétrica (ANEEL). até o
momento, não se manifestou com relação ao requerimento da NESA, pleiteando a
aprovação de novo cronograma das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e o
reconhecimento de excludentes de resp'Onsabilidade, em apuração, que geraram o atraso
das obras; V. as manifestações das áreas de investimento e jurídica constantes nos
respectivos PA GEPAR 014/15 e GEJUR 226/15; bem corno VI. os pareceres sob os
aspectos de confonTiidade e de risco. exarados nos PA GECOR 160/15 e 161/15,
respectivamente, em conformidade com o VO DIPAR 038, de 09.12.2015, e os anexos que
o integram, aprovou, por maioria, o aumento de capital na Companhia Norte Energia S.A. ,
no mo~tante de R~ 1.100.000.000,_00 (um bilhão e cem ,:nilhões de reais), visa~~º. suprir ~
necessidade de caixa da Companhia, que tem a perspectiva dos aportes serem 1nic1ados n ~ ~
mês de janeiro de 2016, cabendo à FUNCEF o aporte adicional de R$ 110.000.000,00 \
(cento e dez milhões de reais), correspondente ao atual percentual de participação acionária ,
de 10% (dez por cento) na Companhia. O Diretor de Administração Antonio Augusto de
Miranda e Souza registrou impedimento de manifestar-se quanto à proposta de aumento de/
capital, por integrar o Conselho de Administração da Companhia Norte Energia S.A., co o
representante da FUNCEF. Os Diretores de Benefícios Oélvío Joaquim Lopes de Brito de
Planejamento e Controladoria, em exercício, Vicente Antônio Barros Pinheiro da Cru
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abstiveram-se de votar, apresentando suas Justificativas nas corresp0ndências eletrônicas
anexas à presente Resolução; que contemplou, ainda, as manifestações favoráveis do
Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser, do Diretor de Participações Societárias e
Imobiliárias Carlos Augusto Borges e do Diretor de Investimentos, em exercício, Adriano
Roque Souza Suzarte. A matéria deverá ser submetida ao Conselho Deliberativo, consoante
o disposto no inciso V do art. 32 do Estatuto da FUNCEF e no subitem 3.1.7 da DEX 028 01
- "Gestão de Investimentos. e Regime de Alçadas Mobiliários''.

li. ASSUNTO DE DISCUSSÃO:

..

1 - Informação relativa à publicação de resposta ao Sindicato dos Securltários no
Distrito Federal para a Nota de Repúdio publicada em 04.12.2015 - NDE PRESI 098/15.
A Diretoria Executiva tomou conhecimento da NDE PRESI 098, de 09.12.2015 , que
informou sobre o envio de expediente ao Sindicado dos Empregados em Empresas de
Seguros Privados e Capitalização do Distrito Federal, pela Diretoria de Benefícios, conforme
OF DIBEN 255/15, em resposta à Nota de Repúdio emitida pele;> referido Sindicato, em
04.12.2015, e conhecida por este Colegiado no decorrer da reunião daquela data, ata 1230.
Na ocasião, após os debates, restou o entendimento para a publicação na lntranet da
FUNCEF, tanto da manifestação do Diretor de Benefícios Détvio Joaquim Lopes de Brito
quanto da Nota de Repúdio do Sindicato dos Securitários no Distrito Federal.

Ili. ASSUNTOS DE CONHECIMENTO:
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 NDE DIPAR 064/15. A matéria foi novamente mantida em aberto,
para retornar em reunião deste Colegiado com a presença do titular da Diretoria de
Planejamento e Controladoria Max Mauran Pantoja da Costa.
2 - Relatórios de Créditos pendentes de regularização no Sistema Corporativo período setembro a novembro de 2015 - NDE DIRIN 069/15. A Diretoria Executiva tomou
conhecimento da CI Tesouraria 039, de 02.12.2015, anexa à NDE DIRIN 069/15, que, em
atendimento à solicitação do Conselho Fiscal registrada na ata 203, de 20.08.2015,
apresentou a atualização dos relatórios de créditos realizados na conta corrente da
FUNCEF, pendentes de identificação ou regularização no Sistema Corporativo,
posicionados em novembro de 2015. A matéria deverá ser encaminhada ao Conselho
Fiscal.

3 - Relatório de Informações Corporativas - RIC - outubro de 2015 - NDE DIPEC
077/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento. por meio da NDE DIPEC 077, de
03.12.2015, do Relatório de lnfórmações Corporativas (RIC), referente ao mês de outubro
de 2015. A matéria será encaminhada ao conhecimento dos Cor:iselhos Deliberatívo e
Fiscal.
4 - Informações sobre o cronograma do fechamento do Balanço do exercício de 2015 ~
- NDE DIPEC 078/15. A matéria foi retirada de pa1:1ta, para que as informações constantes
do cronograma para aprovação do Balanço de 2015, consignado no subitem 5.1 da CI
GECOP 063/15, anexa à NDE DIPEC 078/15, seja atualizado.
.

5 - Informações sobre a atua l situação da certificação dos administradores e ,,/
profissionais - Referência Resoluções CMN 3792/09 e 4275/13 e CNPC 019/15 - NDE-/
DIATI 031/15. A Diretoria Executiva tomou conheci.mente da NDE DIATI 031, de os.12.20.{ s,
que, em atendimento à determinação do Conselho Fiscal consignada na ata 2oz, d
23.07.2015, apresentou a posição atualizada até dezembro de 2015, da certifica -o d
profissionais da Fundação para fins de atingimento da meta exigida na Resolução C PC
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de 30.03.2015. Considerando o quantitatíyo ;d~ ··ph,fissionai~ áifida: ~ão ~E:~if(cado( · o.
Diretor-Presidente Carlos Alberto Caser reforçou . à qriéntaçãq~dê_sr~ Çolégiadd,: ~egistrada
na ata 1209, de 23.06.2015, para que a Diretoria de' Administração notifique dirigentés:
conselheiros, membros do Comitê de Assessoramento Técnico ,de Investimentos e
Profissionais da Fundação, com certificações ainda· pendentes de obtenção,. orientando-os;
individualmente, acerca da data limite para regularização e das consequências para a
FUNCEF por eventual não cumprimento dc.1 determinação legal. Em desdobramento ao
disposto no artigo 8° da Resolução CNPC 19/2015, o presente documento deverá ser
remetido ao conhecimento do Conselho Fiscal, para o acompanhamento das certificações e
posicionamento por meio do Relatório de Controles Internos (RCI}.
6 - Documentos pendentes e em aberto no âmbito da Diretoria Executiva relativos a
ativos sob a gestão da Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias - OIPAR NOE DIPAR 068/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da NDE DIPAR 068, de
09.12.2015, que apresentou o andamento das providências relacionadas aos documentos
da Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias, pendentes de apreciação ou
mantidos em aberto no âmbito deste Colegiado, em desdobramento ao· disposto na ata
1230, de 04.12.2015.
7 - Indicação de representante da CAIXA para o Conselho Fiscal da Fundação - NDE
PRESI 099/15. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Ofício Nº 412/2015/CAIXA, de

10.12.2015, anexo à NDE PRESI 099/15, que comunicou a indicação do Senhor Carlos
Alberto Zachert, para integrar o Conselho Fiscal desta Fundação, como representante da
Patrocinadora CAIXA, na qualidade de membro titular, pelo prazo remanescente do exconselheiro Sérgio Pinheiro Rodrigues. A matéria será remetida aos Conselhos Deliberativo
e Fiscal da FUNCEF.
A pauta e os documentos dos assuntos tratados nesta reunião estão anexados à presente
ata. Secretária da reunião:. Lílian Tatiane de Macedo Lima ( ~~
~oordenadora .
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