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DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e oito minutos do vigésimo sétimo dia do mês de 

abril do ano de dois mil e vinte e um, excepcionalmente, via ferramenta eletrônica de reuniões. 

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. 

Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, o Sr. Rafael Liberal Ferreira de 

Santana, Gerente de Governança e Planejamento, 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) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Atas de Reuniões Anteriores 

(373ª a 376ª Reuniões Ordinárias); 3) PDE 199/2021 – Balancetes, execução orçamentária do 

PGA e Fluxo de Caixa (março/2021); 4) PDE 202/2021 – Relatório de Execução das Políticas 

de Investimentos (março/2021); 5) PDE 200/2021 – Contratações e Aquisições – Abertura de 

Processo (serviços de comunicação); 6) PDE 193/2021 – Contratações e Aquisições – Abertura 

de Processo (serviços de limpeza); 7) PDE 194/2021 – Contratações e Aquisições – Abertura de 

Processo (serviços de copeiragem); Assuntos Informativos: 8) PDE 188/2021 – Plano de 

Trabalho da Auditoria Externa (2021); 9) PDE 204/2021 – Plano Anual de Capacitação (PAC) – 

Acompanhamento (1º trimestre/2021); 10) PDE 203/2021 – Planilha de Pendências da 

Diretoria Executiva (abril/2021); 11) PDE 201/2021 – Contratações e Aquisições – Priorização 

(maio/2021); 12) PDE´s 196, 197 e 198/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Conselho 

Deliberativo, Comitê de Seguridade e Comitê de Investimentos e Riscos); 13) PDE 208/2021 – 

Fluxo de acompanhamento da cotização; 14) PDE 195/2021 – Informe Processo de 

Contratação (Mapeamento de Processos); 15) PDE 189/2021 – Atividades realizadas pela 

Gerências (GECOT 2018/2021); Assuntos Extrapauta Deliberativos: 16) PDE 209/2021 – 

MAG Seguros (Resposta ao Ofício nº 284/2021); 17) PDE 209/2021 – Cronograma Comissão 

Eleitoral; Assuntos Extrapauta Informativos: 18) PDE 206/2021 – Ofício SEI nº 102948 

(Designação membro Conselho Deliberativo); 19) PDE 207/2021 – Ofício nº 801/2021/Previc 

(Alteração Equipe Supervisão Permanente); 20) PDE 210/2021 – Solicitação Previc SID nº 

4/2021 (Risco de Crédito); 21) PDE 205/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (GEOFI – 
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2018/2021); e 22) Informes. 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: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos 

membros da Diretoria Executiva e seguiu a sequência da pauta; Item 2) As atas das Reuniões 

Ordinárias da Diretoria Executiva nº 373, 374, 375 e 376 foram aprovadas pelos membros da 

Diretoria Executiva; Item 3) O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, 

Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE n° 199, a Nota Técnica nº 

4/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 22 de abril de 2021, com informações relativas aos balancetes, 

resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão 

Administrativa (PGA), a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e a 

prestação de contas da Diretoria Executiva, relativos ao mês de março de 2021. A Diretoria 

Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). RESOLUÇÃO N° 1.724: 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 e a prestação de contas de Diretoria Executiva, relativos ao mês de março 

de 2021, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho 

Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); Item 4) O Sr. 

Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio da 

PDE n° 202, de 23 de abril de 2021, a Nota Técnica nº 1/2021/Comon/Gecoi/Dirin, de 22 de 

abril de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos 

Administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de março de 2021, em conformidade com os 

registros contábeis verificados nos balancetes de março de 2021 e com a composição das 

carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A 

Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento aos Conselho 

Fiscal. RESOLUÇÃO Nº 1.725: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE 
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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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos 

planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de março de 2021, em conformidade 

com os registros contábeis verificados nos balancetes de março de 2021 e com a composição das 

carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais, 

conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; Item 

5) O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, solicitou, 

por intermédio da PDE nº 200, de 23 de abril de 2021, autorização para abertura de processo 

objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação. 

A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento para 

conhecimento e providências da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações. 

RESOLUÇÃO N° 1.726: 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo 

objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação, 

conforme documentos anexos; Item 6) O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de 

Patrimônio, Logística e Contratações, solicitou, por intermédio da PDE nº 193, de 20 de abril de 

2021, autorização para abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de limpeza e conservação para atendimento às necessidades de 

funcionamento da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o 

seu encaminhamento para conhecimento e providências da Gerência de Patrimônio, Logística e 

Contratações. RESOLUÇÃO N° 1.727: 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo 

objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e 

conservação para atendimento às necessidades de funcionamento da Funpresp-Exe, conforme 
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documentos anexos; Item 7) O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, 

Logística e Contratações, solicitou, por intermédio da PDE nº 194, de 20 de abril de 2021, 

autorização para abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de copa (garçons e copeiras) para atendimento às necessidades de 

funcionamento da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o 

encaminhamento da matéria para conhecimento à Gerência de Patrimônio, Logística e 

Contratações. RESOLUÇÃO N° 1.728: 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo 

objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa (garçons e 

copeiras) para atendimento às necessidades de funcionamento da Funpresp-Exe, conforme 

documentos anexos; Item 8) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da 

PDE nº 200, de 23 de abril de 2021, o Plano de Trabalho da Auditoria Externa para o exercício 

de 2021, contendo as abordagens e os macroprocessos a serem auditados. A Diretoria Executiva 

tomou conhecimento da matéria; Item 9) O relatório de execução do Plano Anual de 

Capacitação (PAC), referente ao 1° trimestre de 2021 será analisado na próxima reunião da 

Diretoria Executiva; Item 10) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio 

da PDE nº 203, de 23 de abril de 2021, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual 

os seguintes itens continuam em acompanhamento: i) Comissão de Ética: a) revisão das Normas 

Comissão de Ética; ii) Diretoria de Seguridade: Gearc: b) implantação do módulo de devolução 

de contribuições; Geabe: c) ofício-resposta Asmetro (cálculo de benefícios de aposentadorias 

concedidas aos servidores portadores de deficiência); d) ações corretivas adotadas para prevenir 

aparecimento de novas ocorrências (reclamações ou inconsistências no extratos); iii) Diretoria de 

Investimentos: e) novo modelo organizacional que segregue integralmente as estruturas de 

gestão de investimentos; iv) Presidência: Gecci: f) Plano de Ação de conformidade à Resolução 

CNPC nº 32/2019; g) revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; Gecom: h) 

revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações; i) campanha “Migrados e Não 

Aderidos”; j) relatório contendo número de chamados na Central de Atendimento referente à 

Clicksign a8980e4c-fba3-43ad-b170-6cad98cbe15c



 

 

 

 

 

 

 
 

ATA DA 378ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 

2021 

- 5/9 - 

reclamações ou inconsistências nos extratos, contendo as principais queixas; Gejur: k) 

ajuizamento de ação judicial (inadimplência de patrocinadores); Gepog: l) oficio-resposta 

Ministério da Economia (Comitê de Governança); m) ofício-resposta Abrapp (comissão técnica 

assuntos jurídicos); Diretoria de Administração: Getic: n) implementação de controle a fim de 

assegurar que as informações necessárias na abertura dos projetos de TI sejam fornecidas na 

abertura do projeto; o) revisão Política de Gestão de Segurança da Informação; p) revisar e 

formalizar o processo de solicitação de desenvolvimento de soluções de TI; q) formalizar e 

implementar governança de dados; Gecot: r) definir processo de conciliação das contas apuradas 

pelo regime de caixa; s) contabilizar as multas/juros sobre os créditos em atraso; Gelog: t) 

contratação sistema de controle de ações judiciais; e Gepes: u) rever o processo de admissão e 

desligamento e de Processo Seletivo Específico (PSE). A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria; Item 11) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio 

da PDE nº 201, de 23 de abril de 2021, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, 

tendo sido mantidas as seguintes prioridades: Prioridade 1: i) Sistema de Gestão Previdenciária; 

ii) Serviços de Custódia; iii) Mapeamento de Processos; iv) Serviços de Comunicação; v) Serviços 

de operações com título de Renda Fixa; vi) Sistema de controle de processos jurídicos; vii) 

Aquisição de notebooks; viii) Solução de backups de dados; ix) outsourcing de impressão; x) 

Sistema Eleitoral; xi) Auditoria – Processo Eleitoral; xii) Serviços de Copeiragem; xiii) Serviços 

de Limpeza; e Prioridade 3: xiv) Serviços de Sinalização. A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria; Item 12) O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por 

intermédio das PDE nº 196, 197 e 198/2021, as atas da 96ª Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo, da 7ª Reunião Extraordinária do Comitê de Seguridade e da 77ª Reunião Ordinária 

do Comitê de Investimentos e Riscos. Dentre as atas apresentadas, destaca-se os seguintes 

encaminhamentos: a) Conselho Deliberativo – Resolução nº 387: “...resolve deferir as Recomendações 

do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev nº 31, de 10 de julho de 2020, e do Comitê de Assessoramento 

Técnico ExecPrev nº 23, de 21 de julho de 2020, devendo o assunto ser reapresentado pela Diretoria Executiva 

a partir de janeiro de 2022.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou 

o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para conhecimento e 

atendimento da demanda; b) Conselho Deliberativo – Resolução nº 390: “...resolve deferir a 
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Recomendação CAL nº 38, de 9 de dezembro de 2020, que solicita à Diretoria Executiva “i) definir a 

priorização e o cronograma de implementação da funcionalidade de empréstimo consignado para o Plano de 

Benefícios Legisprev; ii) especificar a funcionalidade empréstimo consignado no novo sistema, de maneira a permitir 

flexibilidade e agilidade na integração com os diferentes sistemas dos patrocinadores, tal como disponível nas 

plataformas de bancos e de financeiras; e iii) possibilitar que as casas patrocinadoras desenvolvam a integração dos 

sistemas de consignados ao novo sistema de concessão de empréstimos da Funpresp-Exe, concomitantemente, de 

forma que estejam integrados quando este entrar em operação”, com a ressalva de que a priorização da integração 

da funcionalidade de empréstimo consignado do Plano de Benefícios Legisprev será feita após a implantação do 

novo sistema de gestão previdenciária.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e 

determinou o seu encaminhamento para a Gerência de Operações Financeiras para 

conhecimento e atendimento da demanda; c) Conselho Deliberativo – Item 8: “... Ao final, os 

membros concluíram ressaltando a relevância do NPS como importante instrumento de “avaliação de momento” 

da percepção dos participantes e subsídio para a adoção de ações de comunicação e de gestão. Porém, sugeriram que 

a Fundação reavalie, se for o caso, no momento oportuno, se o NPS deve ou não ser mantido como indicador do 

Programa de Remuneração Variável para os exercícios seguintes. Sobre o assunto, o Sr. Ricardo Pena lembrou 

ainda da importância da realização da pesquisa do NPS para a entidade, que se possível poderia ser aplicada 

mensalmente, tendo por foco captar os anseios, críticas e sugestões no atendimento aos participantes da Funpresp-

Exe.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu 

encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento e à Gerência de Pessoas para 

conhecimento e atendimento da demanda; e d) Comitê de Investimentos e Riscos – Item 4: “O 

Sr. Helano Dias apresentou, por intermédio da PCIR nº 18, de 24 de março de 2021, a Nota Técnica nº 

02/2021/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 24 de março de 2021, o resultado do controle e do monitoramento 

dos riscos de crédito dos títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão ou de coobrigação das pessoas 

jurídicas de direito privado que compõem as carteiras de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-

Exe, no mês de fevereiro de 2021, [...] Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e por fim 

determinaram a alteração da periodicidade do informe de mensal para trimestral, alinhado aos trimestres do ano 

civil [...]”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu 

encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para fins de ajustes no 

Plano de Trabalho do CIR; RESOLUÇÃO N° 1.729: A DIRETORIA EXECUTIVA DA 
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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 proposta de alteração da periodicidade do 

relatório de controle e monitoramento dos riscos de crédito de mensal para trimestral no Plano 

de Trabalho do Comitê de Investimentos e Riscos; Item 13) O acompanhamento do 

cronograma do fluxo de cotização das contribuições no Sistema de Gestão Previdenciária será 

analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; Item 14) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo 

apresentou por intermédio da PDE n° 195, de 22 de abril de 2021, reporte sobre o processo 

contratação de empresa especializada no mapeamento de processos. A Diretoria Executiva 

tomou conhecimento da matéria; Item 15) O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de 

Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE n° 189, de 19 de 

abril de 2021, as atividades realizadas pela Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria 

no período de 2018 a 2021, bem como o cronograma para o restante do ano de 2021, contendo 

as ações a serem executadas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; Item 16) 

O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE n° 209, de 26 de abril de 

2021, o ofício encaminhado pela MAG Seguros, datado de 20 de abril de 2021, referente à 

proposta de manutenção das condições excepcionais de execução do contrato nº 12/2019, em 

virtude da crise sanitária causada pelo novo Coronavírus e ainda do encerramento do último 

ajuste temporário convencionado entre as partes, confirmado por intermédio do Ofício nº 

284/2021 de 23 de março de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação, estabeleceu que 

a matéria seja tratada trimestralmente na Diretoria Executiva e determinou o encaminhamento 

da matéria à Gerência de Atuária e Benefícios para elaboração de ofício-resposta. 

RESOLUÇÃO N° 1.730: 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 proposta de manutenção das condições excepcionais de 

execução do contrato nº 12/2019, em virtude da crise sanitária causada pelo novo Coronavírus e 

ainda do encerramento do último ajuste temporário convencionado entre as partes, confirmado 

por intermédio do Ofício nº 284/2021 de 23 de março de 2021; Item 17) O Sr. Eber Luis 
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Barbosa Cherulli, Presidente Substituto da Comissão Eleitoral, apresentou, por intermédio do 

PDE nº 211, de 26 de abril de 2021, proposta de atualização do cronograma para o processo 

eleitoral a ser realizado no ano de 2021 no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva aprovou 

a proposta e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo. 

RESOLUÇÃO 1.731: 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 e do art. 49, inciso III, do 

Estatuto da Fundação e do art. 11 do Regulamento Eleitoral, aprovou a proposta de atualização 

do Cronograma Eleitoral referente às Eleições Funpresp 2021 e determinou o seu 

encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo; Item 18) O Sr. Rafael Liberal 

Ferreira de Santana deu conhecimento, por intermédio da PDE n° 206, de 26 de abril de 2021, 

do Ofício SEI nº 102948/2021/ME, de 23 de abril de 2021, no qual a  Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital, informa que no dia 22 de abril de 2021 foi 

publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 1, a designação do Sr. Rafael Cunha Alves 

Moreira para o cargo de membro titular do Conselho Deliberativo da Fundação. Adicionalmente 

a Secretaria informou que providenciará a designação de novo membro suplente. A Diretoria 

Executiva tomou conhecimento da matéria; Item 19) O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana 

apresentou, por intermédio da PDE n° 207, de 26 de abril de 2021, o Ofício nº 

801/2021/Previc, de 17 de abril de 2021, encaminhado pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc), no qual a Previc dá conhecimento à Fundação a respeito da 

alteração da equipe da supervisão permanente da Funpresp-Exe, a ser formada pelos Auditores-

Fiscais da Receita Federal do Brasil: Sra. Juliana Helena de Paiva Pereira, Sr. Helvio Antonio 

Pereira Marinho e Sr. Charles Silva Dantas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da 

matéria; Item 20) O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE 

n° 210, de 26 de abril de 2021, a Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 4/2021, 

composta por 19 questionamentos sobre Risco de Credito, com prazo para atendimento de 15 

dias úteis. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu 

encaminhamento para a Gerência de Conformidades e Controles Internos para conhecimento e 

atendimento da demanda; Item 21) O relatório contendo as atividades realizadas pela Gerência 
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de Operações Financeiras no período de 2018 a 2021 será analisado na próxima reunião da 

Diretoria Executiva; Item 22) Informes: 22.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) 

participação em reunião de acompanhamento da execução do Contrato nº 12/2019, firmado 

junto à MAG Seguros, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, no dia 26 de 

abril de 2021; b) participação em reunião com os colaboradores da Fundação para tratar de 

assuntos relativos aos resultados da Pesquisa de Clima Organizacional 2020, no dia 26 de abril de 

2021; 22.2) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação em reunião junto ao 

Subsecretário de Previdência Complementar, Sr. Paulo Fontoura Valle, para tratar de assuntos 

relativos ao programa de CashBack desenvolvido na Fundação, no dia 22 de abril de 2021. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor 

Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 13h41, 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. 

 

 
 

Ricardo Pena Pinheiro 
Diretor-Presidente 

 
 

Cícero Rafael Barros Dias 
Diretor de Seguridade 

 
 

Rafael Liberal Ferreira de Santana 
Secretário da Reunião  

 
Tiago Nunes de Freitas Dahdah 

Diretor de Investimentos 
 
 

Cleiton dos Santos Araújo 
Diretor de Administração 
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