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

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

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, 

Diretor de Investimentos Substituto, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e Sr. 

Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente também na reunião o Sr. Rafael 

Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento. Registra-se a ausência do 

Sr. Tiago Nunes Freitas Dahdah, Diretor de Investimento, por motivos de férias. 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; 3) PDE 298/2021 – Plano de Cargos e Salários – PCS (Diretrizes); 

Assuntos Informativos: 4) PDE 283/2021 – Revisão da Política de Gestão de Riscos e 

Controles Internos (PGRCI); 5) PDE 300/2021 – Demandas Externas – Gestão 

Estratégica/Ministério da Economia (Banco Interamericano de Desenvolvimento); 6) PDE 

304/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; 7) PDE 266/2021 – Atividades realizadas 

pela Gerências (Gearc); 8) PDE 287/2021 – Análise/Acompanhamento Ambiente Externo (2º 

Ciclo); 9) PDE 288/2021 – Indicador de Qualidade do Cadastro (IQC); 10) PDE 292/2021 – 

Relatório Trimestral de Gestão dos Riscos de Investimentos (ARGR); 11) PDE 301/2021 – 

Indicadores Estratégicos (1º trimestre/2021); 12) PDE 302/2021 – Relatório de Atividades da 

Diretoria Executiva (1º trimestre/2021); 13) PDE 303/2021 – Relatório de Atividades da 

Auditoria Interna e Planos de Ação (Maio); 14) PDE 294, 295, 296, 297 e 281/2021 – Atas dos 

Órgãos Colegiados (CD e CF); Assuntos Extrapauta Informativos:  15) PDE 300/2021 – 

Demandas Externas (Parecer SEI nº 6164/2021/ME); e 16) 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) Não houve atas deliberadas nesta sessão; Item 3) O Sr. Cleiton dos 

Santos Araújo apresentou, por intermédio do PDE nº 298, a Nota Técnica nº 

10/2021/Gepes/Dirad, de 11 de junho de 2021, referente as novas diretrizes do Plano de 

Cargos e Salários (PCS) da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e 
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determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Comitê de Remuneração e Seleção 

de Diretores. RESOLUÇÃO Nº 1.751: 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 novas diretrizes do Plano de Cargos e Salários 

(PCS) da Fundação e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Comitê de 

Remuneração e Seleção de Diretores, conforme documentos anexos; Item 4) O Sr. João Luiz 

Pinheiro Hortêncio, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio 

do PDE nº 283, de 28 de maio de 2021 a proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos e 

Controles Internos da Funpresp-Exe. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou 

o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal, com posterior retorno à Diretoria-

Executiva, para deliberação. Item 5) O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por 

intermédio da PDE nº 300, de 11 de junho de 2021, a mensagem eletrônica encaminhado pela 

Secretaria Executiva do Ministério da Economia solicitando o preenchimento de planilha com 

informações sobre as cooperações em andamento e dos servidores afastados para serviço no 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com prazo de preenchimento até 14 de maio 

2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à 

Gerência de Governança e Planejamento para providências cabíveis; Item 6) A Sra. Larissa de 

Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE n° 304, 

de 14 de junho de 2021, o acompanhamento do cronograma atualizado contendo as principais 

atividades que envolvem o fluxo de cotização das contribuições no Sistema de Gestão 

Previdenciária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; Item 7) O item foi 

adiado para a próxima reunião da Diretoria; Item 8) O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira 

apresentou, por intermédio da PDE n° 287, de 02 de junho de 2021, o monitoramento do 

ambiente externo feito pelo Laboratório de Inovação Previdenciária – Labin, que objetiva o 

acompanhamento das principais ocorrências e ações das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC´s) e de concorrentes atuais e potenciais a fim de ampliar o conhecimento 

e direcionar eventuais ações prioritárias na Fundação. A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria; Item 9) O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira apresentou, por 
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intermédio da PDE n° 288, de 02 de junho de 2021, a metodologia de construção do Indicador 

de Qualidade Cadastral – IQC desenvolvido a partir da compreensão da importância de cada 

informação cadastral de forma sistêmica, com o objetivo de orientar a oferta de produtos e 

serviços, redução de riscos e orientar melhorias na base de dados cadastrais da Fundação. A 

Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; Item 10) O Sr. Rafael Liberal Ferreira de 

Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 292, de 04 de junho de 2021, o Relatório 

Trimestral de Gestão dos Riscos de Investimentos, elaborado pelo Administrador Responsável 

pela Gestão de Riscos (ARGR). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; Item 

11) O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE 301, a Nota 

Técnica nº 002/2021/Copar/Gepog/Funpresp-Exe, de 11 de junho de 2021, que trata do 

monitoramento/avaliação dos indicadores estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao 1º 

trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu 

encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; Item 12) O Sr. Rafael Liberal Ferreira 

de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 302, de 11 de junho de 2021, o Relatório de 

Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1° trimestre de 2021. A Diretoria Executiva 

tomou conhecimento do relatório e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, em cumprimento ao disposto no inciso VIII do art. 49 do Estatuto da 

Fundação; Item 13) O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, 

apresentou, por intermédio da PDE nº 303, de 11 de junho de 2021, o Relatório de Atividades 

da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de maio de 2021, 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. A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria; Item 14) A Sra. Patrícia de Brito Ávila, Coordenadora de Secretariado 

e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio das PDE n’sº 281 e 294, 295, 296 e 297/2021, 

as atas da 93ª e 94ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 98ª e 99ª Reunião Ordinária do 

Conselho Deliberativo e 04ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo. Dentre as atas 

apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Conselho Fiscal Solicitação nº 10: 

“solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre o Programa Funpresp Cashback...”. A Diretoria 

Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de 
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Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos para conhecimento e providências cabíveis; ii) 

Conselho Fiscal Resolução nº 322: “resolve alterar seu Plano Anual de Trabalho de 2021 de modo que o 

item de pauta “Relatório de Execução das Políticas de Investimentos” passe a ser trimestral e referente ao último 

balancete aprovado pela Diretoria Executiva, bem como incluir o item de pauta informativo “Relatório Sintético 

de Execução das Políticas de Investimentos”, referente ao mês anterior, nos demais meses...”. A Diretoria 

Executiva determinou o encaminhamento da matéria para providências da Gerência de Controle 

de Investimentos, sendo observados os fluxos de governança da Fundação e mantido o fluxo 

mensal de encaminhamento do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos para 

acompanhamento da Diretoria Executiva; iii) Conselho Fiscal Solicitação nº 11: “resolve solicitar, à 

Diretoria Executiva, a Nota Técnica e respectivos atos que aprovaram os Programas de Remuneração Variável e 

de Participação nos Resultados, referentes ao ciclo 2020/2021, bem como o estudo que atesta a adequação do 

padrão remuneratório da Fundação ao de mercado e apresente quais foram expressamente as referências de fundos 

de pensão com patrocínio público adotadas como parâmetro para a sua concepção...”. A Diretoria Executiva 

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

Pessoas para conhecimento e providências cabíveis; iv) Conselho Fiscal Solicitação nº 12: 

“solicita, à Diretoria Executiva, a apresentação das estatísticas gerais das denúncias, irregularidades, infrações 

éticas, solicitações de documentos e reclamações apresentadas aos canais de comunicação e ouvidoria da Fundação 

desde 2013, apresentando o registro e sistema de tramitação de processos, a fim de verificar a eficiência desses 

canais...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, e, em que pese as informações 

relativas ao ano de 2020, quando foi criada formalmente a Ouvidoria, já tenham sido prestadas, 

determinou o encaminhamento à Coordenação de Ouvidoria para atendimento da nova 

demanda; v) Conselho Fiscal Solicitação nº 13: “solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação acerca 

da classificação utilizada pela Ouvidoria e pelas demais áreas da Fundação para os termos: denúncias, solicitações 

de acesso à informação, reclamações e representações diversas...”. A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Coordenação de Ouvidoria para 

conhecimento e providências cabíveis; vi) Conselho Fiscal Solicitação nº 14: “solicita, à Diretoria 

Executiva, a apresentação de relatório circunstanciado sobre a execução do Programa de Gestão de Riscos e 

Controles Internos (Proger), relativo ao 2º semestre de 2020, que englobe as atividades previstas e executadas, bem 

como eventuais comentários sobre cada atividade...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da 
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matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos 

para conhecimento e providências cabíveis; vii) Conselho Fiscal Solicitação nº 15: “solicita, à 

Diretoria Executiva, disponibilizar a manifestação final do Tribunal de Contas da União no âmbito do 

Levantamento de Registro Fiscalis n. 82/2020 – TC 017.821/2020-7, constante do Processo TC 

035.437/2020-0, bem como eventual resposta da Funpresp-Exe...”. A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e 

Planejamento para conhecimento e providências cabíveis quanto ao envio dos seguintes 

documentos: i) Acórdão nº 3.087/2020/TCU de 18 de novembro de 2020; ii) Despacho 

Secex/Finanças, de 20 de janeiro de 2021, que tratou do arquivamento e encerramento  do 

processo TC nº 017.821/2020-7; iii) Ofício nº 924/2020/Funpresp-Exe, de 04 de novembro de 

2021, em resposta à oitiva da unidade técnica do TCU relativo ao processo TC nº 035.437/2020-

0; iv) Nova Instrução da Secex/Finanças, de 11 de dezembro de 2020; e v) Despacho do 

Ministro em 26 de fevereiro de 2021, com aceitação da Abrapp/Sindapp como Amicus Curae, 

relatando que até a presente data a Diretoria Executiva da Funpresp-Exe não recebeu nenhuma 

nova oitiva a partir da nova Instrução da Unidade Técnica, mas que pretende se manifestar com 

vistas a prestar esclarecimentos, até mesmo por Memoriais se for o caso, quanto ao não-

cabimento da Representação e quanto à intempestividade da Determinação sugerida, uma vez 

que o período da fiscalização pelo TCU (29 de abril a 16 de outubro de 2020) é diferente da 

proposição pela nova Instrução, em função da edição da Instrução Previc nº 35, de 11 de 

novembro de 2020, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021, tendo além disso, a 

normatização da previdência complementar cogente para todas as EFPC; viii) Conselho Fiscal 

Solicitação nº 017: “solicita, à Diretoria Executiva, vistas aos seguintes documentos: i) ao processo em 

andamento de contratação do objeto “Mapeamento de Processos” (item 2 do Quadro Demonstrativo das 

Contratações em Andamento, com posição de 10 de maio de 2021); e ii) ao processo anterior de contratação de 

objeto relativo a “Mapeamento de Processos” na Funpresp-Exe inserido no âmbito do Programa de Gestão 

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

encaminhamento da matéria à Gerência de Conformidades e Controles Internos e à Gerência de 

Patrimônio, Logística e Contratações para conhecimento e providências cabíveis; ix) Conselho 

Fiscal Solicitação nº 018: “solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre o processo de contratação 
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da consultoria para realização de “Mapeamento de Processos”, ora em andamento...”. A Diretoria Executiva 

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

e Controles Internos e à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para conhecimento e 

providências cabíveis; xvi) Conselho Deliberativo Resolução nº 416: “resolve deliberar pela 

implementação da determinação constante do Acórdão TCU nº 1.036, de 2021, a partir de 28 de junho de 

2021, de modo que, no cálculo do teto remuneratório, para fins de pagamento de pessoal, sejam excluídas apenas 

as verbas taxativamente elencadas no art. 13 do Decreto n. 9.144, de 22 de agosto de 2017, sendo computadas 

todas as outras, de forma cumulativa e em conjunto...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da 

matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e 

providências cabíveis; xvii) Conselho Deliberativo Resolução nº 417: “resolve deliberar para que, 

cautelarmente, até que sejam apreciados pelo Tribunal de Contas da União os embargos de declaração que serão 

opostos pela Fundação em relação ao Acórdão  TCU nº 1.036, de 2021, conforme noticiado nesta reunião, 

também seja aplicada, com os mesmos efeitos, a determinação constante do referido Acórdão aos valores relativos à 

remuneração variável a serem pagos a partir de 28 de junho de 2021...”.  A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas 

para conhecimento e providências cabíveis; xviii) Conselho Deliberativo Solicitação nº 008: 

“solicita, à Diretoria Executiva, que, nos embargos de declaração que serão opostos pela Fundação em relação ao 

Acórdão TCU nº 1.036, de 2021, conforme noticiado nesta reunião, seja também solicitado o seu acolhimento 

para que seja sanada omissão acerca da incidência, ou não, da determinação constante do referido Acórdão, para 

fins de cálculo do teto remuneratório, sobre o pagamento dos honorários dos membros dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal da Funpresp-Exe, a serem pagos a partir de 28 de junho de 2021...”. A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência Jurídica para 

conhecimento e providências cabíveis; xix) Conselho Deliberativo Resolução nº 418: “resolve 

deliberar para que, cautelarmente, até que sejam apreciados pelo Tribunal de Contas da União os embargos de 

declaração que serão opostos pela Fundação em relação ao Acórdão TCU nº 1.036, de 2021, conforme noticiado 

nesta reunião, também seja aplicada, com os mesmos efeitos, a determinação constante do referido Acórdão aos 

valores relativos aos honorários dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Funpresp-Exe, a serem 

pagos a partir de 28 de junho de 2021...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e 

determinou o encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e providências 
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cabíveis; x) Conselho Deliberativo Resolução nº 419: “...aprova a proposta de redimensionamento do 

quadro da carreira de Analista de Previdência Complementar da Fundação, por meio da realização de Concurso 

Público, e define o quantitativo máximo de 98 cargos para o período 2021-2023, conforme proposto pela 

Diretoria Executiva, devendo o número de vagas a serem providas anualmente até 2023 ser definido quando da 

aprovação dos respectivos orçamentos anuais pelo Conselho Deliberativo.”. A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Pessoas para 

conhecimento e providências cabíveis; xi) Conselho Deliberativo Resolução nº 420: 

“...considerando: i) que não há regra de transição expressa no Estatuto para definir a forma de unificação de 

mandatos dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos; ii) que o art. 48, § 3° do Estatuto estabelece 

que o mandato dos membros da Diretoria Executiva deve ser coincidente com o mandato dos membros dos 

Conselhos, e não o contrário; e iii) diante da impossibilidade material de realização de um processo eleitoral para 

eleição de novos conselheiros até junho deste ano, prazo em que venceriam os mandatos dos membros da Diretoria 

Executiva, resolve considerar, para fins de harmonização dos mandatos de todos os membros dos órgãos colegiados 

estatutários da Fundação, a data de 29 de novembro de 2021, que é a próxima data de vencimento de mandatos  

de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da 

matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Pessoas e à Gerência de Governança e 

Planejamento para conhecimento e providências cabíveis; xii) Conselho Deliberativo Resolução 

nº 421: “...resolve aprovar a proposta de revisão do Estatuto da Fundação, conforme documento anexo”. A 

Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à 

Gerência de Governança e Planejamento para conhecimento e providências cabíveis; xiii) 

Conselho Deliberativo Resolução nº 422: “...resolve deferir a Recomendação CET nº 005, de 04 de março 

de 2021...”. Comissão de Ética Recomendação nº 005: “...recomenda, ao Conselho Deliberativo, (i) que o 

recebimento das denúncias de competência da Comissão de Ética deverá ocorrer por meio de quatro canais: via 

Correios, via presencial, via email institucional da Comissão de Ética e via plataforma integrada de acesso à 

informação e ouvidoria do Poder Executivo federal, o Fala.BR; (ii) que na divulgação dos canais de denúncias de 

competência da Comissão de Ética será priorizado o canal “Fala.BR”; e (iii) que, para o direcionamento dos 

temas relacionados à Comissão de Ética no Fala.BR, deverá ser elaborada tabela pela Ouvidoria, com definição 

dos elementos mínimos e de critérios objetivos para cada tema, para avaliação e direcionamento dos temas 

relacionados à Comissão de Ética, devendo ser definida também a periodicidade de sua revisão.”. A Diretoria 
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Executiva tomou conhecimento da matéria; xiv) Conselho Deliberativo Resolução nº 423: 

“...resolve deferir a Recomendação CAE n. 27, de 23 de março de 2021...”. Comitê de Assessoramento 

Técnico Execprev Recomendação nº 027: “...recomenda, ao Conselho Deliberativo, a realização de estudo 

com vistas a analisar a sensibilidade do volume de empréstimos a participantes à variação das taxas de juros 

praticadas e/ou a outras variáveis (externas ou internas), vez que a calibração das taxas de juros cobradas por 

meio de modelo mais objetivo poderia gerar benefícios, como redução de custos operacionais futuros relativamente a 

definições de taxas de juros e respostas tempestivas das taxas de empréstimo em virtude de alterações de conjuntura 

de mercado, o que evitaria reduções indesejadas da fatia de mercado ou de receitas provenientes dessas operações.”. 

A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à 

Gerência de Operações Financeiras para conhecimento e providências cabíveis; xv) Conselho 

Deliberativo Solicitação nº 009: “...solicita, ao Comitê de Auditoria, manifestação quanto ao teor da 

controvérsia apontada na Resolução CF n. 319, de 06 de abril de 2021...”. A Diretoria Executiva tomou 

conhecimento da matéria; Item 15) O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por 

intermédio da PDE nº 302, de 11 de junho de 2021, o Parecer SEI nº 6164/2021/ME, de 17 de 

maio de 2021, encaminhado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, acerca da aplicação da 

modalidade de consignação, prevista no Decreto nº 8.690, de 11 de março de 2016, das 

contribuições vertidas à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 

Poder Executivo - Funpresp-Exe, além da contribuição básica do ativo normal, para o devido 

desconto na ficha financeira dos servidores ativos, oriundos dos órgãos e entidades que 

processam a folha de pagamento no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

(SIAPE). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu 

encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para fins de agendamento de 

audiência junto ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional e com o Secretário de Gestão de 

Pessoas para tratar do assunto; Item 16) Informes: 16.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou 

sobre a) reunião em 08 de junho de 2021, juntamente com os demais diretores da Funpresp-Exe, 

com a diretoria da Intech Soluções em Tecnologia, para tratar do contrato de fornecimento do 

sistema de gestão previdenciária; b) reunião em 09 de junho de 2021, juntamente com o Diretor 

de Administração, Cleiton Araújo, com o Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de 

Contas da União, Sr. Leonardo Albernaz e equipe, para tratar do Acórdão TCU 1.036/2021; c) 
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participação, em 10 de junho de 2021, juntamente com o Diretor de Seguridade, Cícero Dias, no 

Workshop para os RH’s dos Patrocinadores; d) participação, em 10 de junho de 2021 no 1º 

Webinar sobre Oportunidades de Investimentos na América Latina, organizado pelo BNP 

Paribas Asset Management; e) reunião, em 14 de junho de 2021, contando com a participação do 

Sr. Gilberto Stanzione, junto ao Diretor do Departamento de Remuneração e Benefícios 

(DEREB) do Ministério da Economia, Sr. Henrique Antunes e equipe, para tratar da aplicação 

da modalidade de Consignação na ficha financeira dos participantes da Funpresp; f) reunião em 

15 de junho de 2021 com representantes da ANAPAR; g) palestra, em 15 de junho de 2021, para 

estudantes do 7º período do curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG. 16.2) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) reunião em 14 de 

junho de 2021 com representante da empresa PREV4U, juntamente com as Gerências de 

Comunicação e de Estatística e Desenvolvimento de Produtos, para avaliação do programa de 

Cashback e novos produtos; ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo 

Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 19h34, 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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