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DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e três minutos do décimo quarto dia do mês de 

julho do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. PRESENÇAS: Sr. 

Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de 

Investimentos, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos 

Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Rafael Liberal Ferreira de 

Santana, Gerente de Governança e Planejamento Substituto, e o Sr. Marcos de Carvalho 

Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional. MESA: Presidiu a sessão o 

Sr. Ricardo Pena Pinheiro e a secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana. ORDEM DO 

DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do Dia; 2) Atas de Reuniões Anteriores; Assuntos 

Informativos: 3) PDE 199/2020 – Plano Anual de Capacitação (PAC) (2º trimestre/2020); 4) 

PDE 184/2020 – Programas de Remuneração Variável (acompanhamento); 5) PDE 197/2020 – 

Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Planos de Ação (junho/2020); 6) PDE 198/2020 

– Fluxo de troca de Perfil de Investimento e Cotização das Contribuições; 7) PDE 194, 195, 196, 

200 e 201/2020 – Demandas dos Órgãos Colegiados; 8) Informes; Assuntos Extrapauta 

Deliberativos: 9) PDE 203/2020 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa 

(maio/2020); 10) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (maio/2020); 11) PDE 

205/2020 – Celebração de Termo de Ciência, Compromisso e Aceite (Programa Hupp!); 

Assuntos Extrapauta Informativos: 12) PDE 204/2020 – Plano de Ação Comunicação e 

Relatórios Trimestrais (Comissão de Ética); 13) PDE 202/2020 – Ofício SEI nº 

164938/2020/ME (Cadastro Integrado de Projetos de Investimentos); 14) PDE 207/2020 – 

Aviso nº 874/GPTCU (Tribunal de Contas da União); e 15) PDE 209/2020 – (Ofício nº 

610/2020/Presi/Funpresp-Exe – Lei de Acesso à Informação). INSTALAÇÃO: Verificado o 

quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena 

Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. DELIBERAÇÕES: Assuntos 

Deliberativos: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; 

Item 2) Não houve atas deliberadas nesta sessão; Assuntos Informativos: Item 3) A Sra. 

Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e 

Desenvolvimento, apresentou, por intermédio da PDE n° 199, de 10 de julho de 2020, o 

relatório de execução do Plano Anual de Capacitação (PAC) referente ao 2° trimestre de 2020. A 
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Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. Item 4) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo 

apresentou, por intermédio da PDE n° 184, a Nota Técnica nº 237/Gepes/Dirad/Funpresp-

Exe, de 10 de julho de 2020, referente ao acompanhamento do  cumprimento das metas, até o 

mês de maio de 2020, do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e para o Programa de 

Remuneração Variável para o Quadro Próprio (PRV). A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho 

Deliberativo; RESOLUÇÃO Nº 1.547: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER 

EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do 

Estatuto da Fundação, aprovou o relatório de acompanhamento do cumprimento das metas, até 

o mês de maio de 2020, do  Programa de Participação nos Resultados (PPR) e para o Programa 

de Remuneração Variável para o Quadro Próprio (PRV), conforme documentos anexos; Item 5) 

O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 197, de 10 de julho 

de 2020, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de junho de 2020, 

contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PATAI) e 

os demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os 

quais seguem em andamento: a) Processo de Apuração de Cotas; b) Gestão de TI; e c) Gestão de 

Pessoas. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria; Item 6) O Sr. Eduardo de 

Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e Benefícios Substituto, o Sr. José Luiz de Barros Júnior, 

Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, o Sr. Bruno Euripedes de Moura, Gerente 

de Controle de Investimentos, e o Sr. Diego César Fontenele Silva, Gerente de Cadastro e 

Arrecadação Substituto, apresentaram, por intermédio da PDE n° 184, de 10 de julho de 2020, o 

cronograma atualizado contendo as principais atividades, por ordem de execução, os prazos para 

conclusão e áreas responsáveis pela implementação da troca de perfil de investimentos e 

cotização das contribuições no Sistema de Gestão Previdenciária. A Diretoria-Executiva tomou 

conhecimento da matéria; Item 7) A Sr. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e 

Órgãos Colegiados apresentou, por intermédio das PDE´s nº 194, 195, 196, 200 e 201, as 

seguintes Atas dos Órgãos Colegiados: Comitê de Seguridade (9ª Reunião Ordinária); Subcomitê 

de Perfis de Investimentos (41ª e 42ª Reuniões Ordinárias); Subcomitê de Operações com 
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Participantes (22ª, 23ª, 24ª, 25ª e 26ª Reuniões Ordinárias e 2ª Reunião Extraordinária); Comitê 

de Auditoria (27ª Reunião Ordinária); e Conselho Fiscal (2ª Reunião Extraordinária). Dentre as 

atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Comitê de Auditoria 

(Recomendação nº 17): “...solicita à Comissão de Ética uma apresentação sobre o andamento de seus 

trabalhos e informações se possuem sugestões e ideias de aprimoramento para a Norma da Comissão de Ética 

e/ou para o Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe....”. A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da demanda e determinou seu encaminhamento à Comissão de Ética para 

providências cabíveis; b) Comitê de Auditoria (Recomendação nº 18): “...solicita à Diretoria-

Executiva informações sobre o cumprimento dos prazos das recomendações constantes nos itens 9.2.2, 9.2.3 e 

9.2.4 do Plano de Ação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2019, cuja data final foi 

30 de junho de 2020...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o 

redirecionamento da demanda à Gerência de Auditoria Interna para providências; c) Conselho 

Fiscal (Resolução nº 288): “...solicita à Diretoria-Executiva esclarecimentos acerca de resposta à demanda de 

participante, registrada na Central de Atendimento da Fundação sob o nº 1971299, relativa à disponibilização 

aos órgãos de governança do Relatório de Benchmarks de Melhores Práticas, do Relatório de Reflexão do Novo 

Posicionamento Estratégico da Funpresp-Exe, dos documentos contendo os novos objetivos, metas e indicadores 

para a nova diretriz estratégica e do Relatório de Revisão da Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe e de 

Desempenho Organizacional, decorrentes das obrigações do contrato n. 17-2019, Processo 93-2019, constante 

das Resoluções n. 271, de 17 de fevereiro de 2020, e n. 281, de 18 de maio de 2020, uma vez que o Conselho 

Fiscal, até a presente data, não teve acesso aos referidos documentos...”. A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da demanda e se manifestou por intermédio da Resolução nº 1.548. 

RESOLUÇÃO Nº 1.548: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER 

EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto 

da Fundação, tomou conhecimento na presente data da Resolução nº 288 do Conselho Fiscal, de 04 de 

junho de 2020, na qual são solicitados esclarecimentos da Diretoria Executiva acerca de resposta à 

demanda de participante, registrada na Central de Atendimento da Fundação sob o nº 1971299, no dia 

08 de fevereiro de 2020, relativa à disponibilização de documentos decorrentes das obrigações do 

contrato nº 17/2019, constante das Resoluções do Conselho Fiscal nº 271, de 17 de fevereiro de 2020 e 
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nº 281, de 18 de maio de 2020. Cumpre ressaltar inicialmente que, conforme dispõe o artigo 45 do 

Estatuto, combinado com o artigo 19 do Regimento Interno da Fundação, a comunicação formal entre 

o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva deve ser formalizado por meio de resolução ou 

recomendação e os prazos para cumprimento serão fixados de forma adequada e exequível, ajustado 

com a Diretoria Executiva, para atendimento à requisição de informações e documentos sem previsão 

no Plano Anual de Trabalho dos Colegiados. No tocante à Reunião Ordinária nº 79 do Conselho 

Fiscal, realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, cuja ata consta a Resolução nº 271, e à Reunião 

Extraordinária nº 1 do Conselho Fiscal, realizada no dia 18 de maio de 2020, cuja ata consta a 

Resolução nº 281, importante destacar que há registros de intercorrências em relação ao fluxo 

processual da governança, em especial à solicitação, por parte dos conselheiros fiscais, de reabertura de 

ata anteriormente aprovada, visando inclusão de matérias não discutidas no ato das reuniões, gerando 

assim, atraso no recebimento das demandas por parte da Diretoria Executiva, conforme informações 

da Coordenação de Secretariado e Órgão Colegiados demonstradas a seguir: i) 17 de fevereiro de 2020: 

realização da Reunião Ordinária nº 79 do Conselho Fiscal; ii) 24 de março de 2020: esperada aprovação 

da Ata da Reunião; iii) 27 de abril de 2020: quando da coleta das assinaturas, os conselheiros solicitaram 

ajustes na Ata anteriormente aprovada no dia 24 de março de 2020, com inclusão de assuntos não 

tratados quando da reunião realizada via ferramenta eletrônica e acompanhada pela área de apoio aos 

órgãos colegiados; e iv) 18 de maio de 2020: após esclarecimentos realizados por parte da área de apoio 

aos Órgãos Colegiados, foi deliberado que o texto da Ata da 79ª Reunião Ordinária seria mantido, não 

tendo sido acatadas as solicitações de inclusão de assuntos não tratados em reunião oficial do colegiado. 

Dessa forma, apesar da reunião ter sido realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, apenas no dia 18 de 

maio de 2020 foi firmado entendimento entre a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e os 

Conselheiros Fiscais em relação ao conteúdo da Ata. Apenas a partir dessa data, a Coordenação de 

Secretariado e Órgãos Colegiados pôde seguir com os procedimentos de coleta de assinatura da 

ata e encaminhamentos necessários ao regular fluxo de comunicação entre os demais colegiados, 

podendo a Diretoria Executiva, em sua 338ª Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de junho de 2020, 

tomar conhecimento da matéria em análise e da 2ª requisição de informações e documentos sobre o 

contrato nº 17/2019. Foi deliberado então pela Diretoria Executiva pela disponibilização imediata do 

material ao Conselho Fiscal e, considerando o prazo de convocação das reuniões, a demanda foi 
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encaminhada pela Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados no dia 08 de julho de 2020, via 

correio eletrônico, para os membros do Conselho Fiscal. Dessa forma, resta incongruente que o 

Conselho Fiscal faça reiteração e incompreensível conste formalmente em Ata do dia 04 de junho de 

2020, por meio da Resolução nº 288, que “o Conselho Fiscal, até a presente data, não teve acesso aos referidos 

documentos”, visto que, conforme apresentado, a Diretoria Executiva apenas tomou conhecimento da 

demanda no dia 16 de junho de 2020, sendo inviável o atendimento pelo desconhecimento da referida 

requisição de informação/documento e pela não formalização e conhecimento, o atendimento da 

referida demanda em data anterior. Sendo injustificável qualquer suspeição de embaraço, impedimento 

ou bloqueio no fluxo de informações entre a administração e órgão de controle interno. Importante 

destacar nesse ponto a importância e relevância da formalização das solicitações para o bom fluxo 

decisório entre os Órgão Colegiados, visto que a mesma matéria já foi objeto de demanda por parte de 

Conselheiro Deliberativo no dia 29 de janeiro de 2020, tendo o material, após a devida formalização, 

disponibilizado no dia 18 de fevereiro de 2020. Adicionalmente, cumpre diferenciar o conteúdo da 

demanda da Resolução do Conselho Fiscal nº 271, referente ao “...acesso à documentação referente aos produtos 

desenvolvidos pela consultoria Roland Berger...”, da Resolução do Conselho Fiscal nº 264, de dezembro/2019, 

na qual o Conselho Fiscal solicita: “disponibilização dos documentos que foram apresentados no evento de 

Planejamento Estratégico, ocorrido no dia 27 de novembro de 2019, referentes à conjuntura política e econômica”; 

“Apresentação sobre Planejamento Estratégico e Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe”, tendo a Resolução nº 

264 sido devidamente atendida nos dias 27 de maio de 2020 (disponibilização dos documentos 

apresentados no evento de Planejamento Estratégico) e 17 de fevereiro de 2020 (apresentação sobre o 

Planejamento Estratégico e Estrutura Organizacional), conforme o conhecimento e recebimento 

formal das demandas, visando o bom funcionamento do fluxo decisório dos órgãos de governança. 

Quanto ao item 27 do CA nº 1971299, respondido pela Central de Atendimento no dia 28 de fevereiro 

de 2020, informamos que os documentos relativos ao contrato nº 17/2019 do Processo nº 93/2019, 

solicitados pelo Conselho Deliberativo (Reunião Ordinária nº 84, de 21 de fevereiro de 2020: “solicitaram 

à Diretoria Executiva que seja obtido junto à empresa relatório circunstanciado, devidamente assinado pelos representantes 

da consultoria, do material entregue e das apresentações realizadas, para juntada aos autos do respectivo processo 

administrativo, com envio de cópia aos membros do Conselho”) e pelo Conselho Fiscal (Reunião Ordinária 77, de 

16 de dezembro de 2019: “disponibilização dos documentos que foram apresentados no evento de Planejamento 
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Estratégico, ocorrido no dia 27 de novembro de 2019, referentes à conjuntura política e econômica”; “Apresentação sobre 

Planejamento Estratégico e Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe”) foram, como já narrado, fornecidos aos 

órgãos de governança no mês de fevereiro/2020. Esperando ter respondido ao questionamento da 

resolução nº 288 e desfeito qualquer desencontro, a Diretoria Executiva se coloca à disposição do 

Conselho Fiscal, para informações complementares que se fizerem necessárias e para quaisquer outras 

dúvidas sobre documentos e processos de trabalho, de modo a manter ambiente produtivo e 

harmônico entre os órgãos colegiados com vistas a enfrentar, a partir da promulgação da Emenda 

Constitucional nº 103/2019, os desafios da administração dos planos de benefícios dos servidores 

públicos; Item 8) Informes: 8.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em 

reunião na Advocacia Geral da União para tratar de assuntos relativos à Lei de Acesso à 

Informação (LAI), no dia 07 de julho de 2020; b) participação em reunião, contando com a 

participação do Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Diretor de Seguridade Substituto, junto a 

membros do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da 

União (Sindilegis), do Tribunal de Contas da União (TCU) e da União dos Auditores Federais de 

Controle Externo (Auditar), para tratar de assuntos relativos ao benefício especial, à Parcela 

Adicional de Risco (PAR) e ao empréstimo consignado, no dia 08 de julho de 2020; e c) 

participação em reunião, contando com participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, 

junto a representantes da empresa MTZ Data, sobre estratégias para a carteira de empréstimo 

consignado, no dia 08 de julho de 2020; e 8.2) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: 

a) participação em reunião junto ao Sr. Ivan Bechara, Conselheiro Deliberativo, contanto com a 

participação de 2 participantes da Fundação para tratar de assuntos relativos à disponibilização 

dos extratos aos participantes, no dia 13 de julho de 2020; e b) participação em reunião junto a 

representantes da Seguradora MAG Seguros, para tratar de assuntos relativos a novos produtos, 

no dia 13 de julho de 2020; Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 9) O Sr. José Luiz 

Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio 

da PDE n° 203, a Nota Técnica n° 249/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 13 de julho de 

2020, com informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de 

caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução 

orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA), relativos ao mês de maio de 2020. A 
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Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal 

e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). RESOLUÇÃO N° 

1.549: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — 

FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, e art. 47 do 

Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os 

Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), 

bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de maio de 2020, conforme 

documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); Item 10) O Relatório de 

Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe referente 

ao mês de maio de 2020 será tratado em reunião futura da Diretoria Executiva; Item 11) O Sr. 

Cleiton dos Santos Araújo, solicitou, por intermédio da PDE n° 205, de 14 de julho de 2020, 

autorização para a celebração do Termo de Ciência, Compromisso e Aceite junto à Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), à LM Invest 

Negócios e Participações Ltda., e à Conecta Soluções Administrativas Ltda., em relação às 

condições de participação na 1ª edição da chamada de entidades para o Programa Hupp!, hub de 

inovação voltado ao segmento de previdência complementar. A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria e aprovou a celebração do Termo. RESOLUÇÃO Nº 1.550: A 

DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, 

no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a 

celebração do Termo de Ciência, Compromisso e Aceite relativo à 1ª Edição da Chamada de 

Entidades para o Programa Hupp!, junto à Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (Abrapp), à LM Invest Negócios e Participações Ltda., e à Conecta 

Soluções Administrativas Ltda., conforme documentos anexos; Assuntos Extrapauta 

Informativos: Item 12) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da 

PDE n° 204, de 13 de julho de 2020, as atas da 19ª Reunião Ordinária e das 32ª e 33ª Reuniões 

Extraordinárias da Comissão de Ética, contendo informações relativas aos relatórios trimestrais 
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da Comissão de Ética, bem como ao Plano de Ação de Comunicação. A Diretoria Executiva 

tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. 

RESOLUÇÃO Nº 1.551: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER 

EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do 

Estatuto da Fundação, tomou conhecimento das atas da 19ª Reunião Ordinária e das 32ª e 33ª 

Reuniões Extraordinárias da Comissão de Ética e determinou o encaminhamento ao Conselho 

Deliberativo. Adicionalmente, a Comissão de Ética solicitou autorização do Diretor-Presidente 

para tratar de assuntos relativos a conflitos de interesses no âmbito da Fundação: “Item 4) Os 

membros da Comissão tomaram conhecimento de dois questionamentos relativos à possível existência de conflitos 

de interesse, nos termos do e-mail recebido da Coordenação de Remuneração e Desempenho da Gerência de Pessoas 

em 7 de julho de 2020. Com base no item 7.7 inciso VIII do Código de Ética e de Conduta, os membros da 

Comissão solicitam autorização do Diretor-Presidente para tratar do assunto em tela.”. A Diretoria Executiva 

tomou conhecimento da demanda e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de 

Pessoas para fins de análise e providência cabíveis; Item 13) O Sr. Rafael Liberal Ferreira de 

Santana apresentou por intermédio da PDE n° 202, de 23 de junho de 2020, o Ofício SEI nº 

164938/2020/ME, 08 de julho de 2020, do Ministério da Economia, convidando a Funpresp-

Exe para participar de reunião via videoconferência que tem por objetivo apresentar o Cadastro 

Integrado de Projetos de Investimentos (CIPI), solução tecnológica que visa o acompanhamento 

e o monitoramento da execução dos investimentos em projetos de infraestrutura do Poder 

Executivo Federal (PEF). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; Item 14) O 

Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE n° 207, de 14 de julho 

de 2020, o Aviso nº 874 – GP/TCU, 13 de julho de 2020, no qual o Tribunal de Contas da 

União (TCU) dá conhecimento de resposta ao Ofício nº 473/2020/Presi/Funpresp-Exe, 

aprovando as alterações propostas no Regulamento do Plano de Benefícios dos Servidores 

Públicos Federais do Poder Legislativo, aprovado pelo Conselho Deliberativo, no dia 24 de abril 

de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e Item 15) O Sr. Rafael Liberal 

Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE n° 209, de 14 de julho de 2020, o Ofício 

nº 610/2020/Presi/Funpresp-Exe, a ser encaminhado ao Sr. José Levi Mello do Amaral Júnior, 
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Advogado Geral da União, referente à aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI), dando 

especial atenção ao recebimento do Ofício n° 00020/2020/GAB/CGU/AGU, da Consultoria-

Geral da União. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe 

encerrou a reunião, às 18h33, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos 

os presentes. E, para constar, eu Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavro e 

subscrevo esta Ata. 
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