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Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e trinta minutos, sob a 

direção da Conselheira CINARA WAGNER FREDO, presentes os membros do Conselho de 

Administração NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, LUIS FELIPE 
SALIN MONTEIRO,  ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, VENÍCIO 
DANTAS CAVALCANTI, os membros do Conselho Fiscal, MARCELO KALUME REIS (Presidente), IGOR 
MONTEZUMA SALES FARIA, e RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA, e, ainda, como convidados, o 

senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), o senhor Paulo Machado 

(Secretário Executivo), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o 

Senhor Fábio Silva Vasconcelos (Superintendente de Auditoria Interna), o senhor Irinilson Antônio de 

Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o senhor Luiz Cláudio Ligabue 

(Membro do Comitê de Auditoria Estatutário) e a senhora Glauben Teixeira de Carvalho (Membro do 

Comitê de Auditoria Estatutário), realizou-se a 1ª Reunião Ordinária Conjunta do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – 

DATAPREV S.A, em conformidade com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da Empresa, aprovado 

pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 

2ª Assembleia Geral Ordinária, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral 

Extraordinária da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª Assembleia Geral 

Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária, 

realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 de abril de 2019, 10 de 

outubro de 2019, 29 de abril de 2020,  27 de outubro de 2020 e 11 de fevereiro de 2021, para tratar 

dos seguintes assuntos: 
I. Apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev 
referente ao exercício de 2021;  
II. Voto ao Conselho de Administração – Proposta do Orçamento de Capital de 2022, 
conforme previsto no artigo 196 da Lei 6.404/1976, e da Distribuição do Resultado do 
Exercício de 2021, nos termos do artigo 40 do Estatuto Social.  
III. Pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal acerca das 
Demonstrações financeiras, da destinação do resultado líquido e, do relatório da 
administração.  

Cumprimentando a todos os presentes, a Conselheira Cinara Fredo iniciou a reunião, passando ao 

primeiro item de pauta. 

I. Apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev referente ao 
exercício de 2021. O Senhor Paulo Haick apresentou o resultado das Demonstrações Contábeis, com 

posição em 31 de dezembro de 2021. Informou que a apresentação tem por base os documentos 

analíticos constantes das demonstrações contábeis da Empresa. Assinalou que a matéria foi apreciada 

pelo Conselho Fiscal, na sua 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 11/03/2022, e pelo Comitê de 

Auditoria Estatutário, em sua 89ª Reunião Ordinária, realizada em 14/03/2022, os quais 

manifestaram-se favoráveis a matéria. Em sequência, o senhor Paulo Haick iniciou a apresentação, 

consignando os resultados financeiros da Empresa, em 2021, no montante de R$ 209 milhões de reais, 

representando um percentual de aumento de 12,6% em relação ao exercício anterior, enfatizando os 

seus principais efeitos: R$ 109,4 milhões de reais oriundos de instituições financeiras (crescimento de 

15,1% por reajuste e aumento de volumetria); R$ 13,22 milhões de reais do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS (acréscimo de 2,4% com alinhamento à execução contratual); R$ 48,9 milhões 
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de reais referente novas contratações (representando acréscimo de 28,2% no período); e R$ 47,2 

milhões de reais (novas contratações). Quanto aos gastos de 2021, comparativo ao mesmo período 

(2020), mencionou o valor de redução na ordem de R$ 38,3 milhões de reais, representando uma 

diminuição de 4,1% em relação ao ano de 2020. Continuando, apresentou gráfico de evolução das 

receitas e gastos, por trimestre, comparativo aso exercícios 2020 e 2021. Em relação à Demonstração 

do Resultado do Exercício – DRE, consignou os principais efeitos do EBITDA e do Lucro Líquido, 

representado, para 2021, uma Margem EBITDA e Líquida positiva, respectivamente de R$ 113 milhões 

de reais e 90 milhões de reais. Demostrou os valores referentes ao Programa de Dispêndio Globais – 

PDG, por meio de gráficos comparativos (Realizado 2020 - Orçado 2021 - Realizado 2021), 

referenciando as variações relevantes. Continuando apresentou as principais contas do Ativo Circulante 

e Não Circulante, com destaque para as dívidas vencidas acima e abaixo de 365 dias junto aos 

principais clientes. Destacou as contas do Passivo, mencionando o aumento do Patrimônio Líquido da 

Empresa, na ordem de R$ 102 milhões de reais e o valor de distribuição aos acionistas de R$ 253 

milhões de reais.  Citou a provisão de litígios trabalhistas cíveis e fiscal, e discorreu sobre o resultado 

do PDG 2021 (realizado e não realizado), com destaque para as aquisições não realizados em 2021. 

Após apresentação e esclarecimentos, o Conselho agradeceu e passou à análise dos pareceres 

emitidos pelos auditores. 

II. Pareceres de Auditores. O Conselho de Administração e Fiscal tomou conhecimento dos resultados 

dos pareceres referente à auditoria independente da DATAPREV (Russel Bedford), Auditoria Interna 

(Relatório de Auditoria nº 001/2022) e do Comitê de Auditoria Estatutário (Pronunciamento nº 

20/2022), considerando os itens como atendido. Na sequência, o Colegiado apreciou à proposta dos 

votos relacionados ao Orçamento de Capital 2022 e da Distribuição do Resultado do Exercício de 2021. 
III. Voto ao Conselho de Administração: Proposta do Orçamento de Capital de 2022 e da 
Distribuição do Resultado do Exercício de 2021. O Senhor Paulo Haick apresentou, para apreciação 

e deliberação do Conselho de Administração, o Voto referente à Proposta do Orçamento de Capital de 

2022, previsto para Investimentos no montante de R$ 82.719.556,15 (oitenta e dois milhões, 

setecentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), e de Distribuição 

do Resultado do Exercício de 2021, no valor de R$ 355.492.910,44 (trezentos e cinquenta e cinco 

milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos). 

Apresentou ainda  as justificativas para a Retenção de Lucros no valor de R$ 84.429.566,23 (oitenta e 

quatro milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e três 

centavos), para financiamento do programa de investimentos, sendo R$ 82.719.556,15 (oitenta e dois 

milhões, setecentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos) para 

financiamento do programa de investimentos de 2022 e o saldo de R$ 1.710.010,08 (um milhão, 

setecentos e dez mil, dez reais e oito centavos) para exercício subsequente de 2023. Após análise e 

considerações, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta relativa ao 

orçamento de capital 2022 e a distribuição do resultado do exercício de 2020, conforme apresentado.  

IV. Pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações 
financeiras, e da destinação do resultado líquido. O Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, 

após análise e considerações, manifestaram-se favoráveis às seguintes matérias, conforme pareceres 

destes Colegiados: a) às demonstrações contábeis do exercício 2021; b) à proposta do Orçamento de 

Capital de 2022, no valor de R$ 82.719.556,15 (oitenta e dois milhões, setecentos e dezenove mil, 

quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), consignando que a reversão de parte do Lucro 
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Líquido do Exercício em exame, registrados a título de “Retenção de Lucros”, contribuirá para manter 

a situação patrimonial e financeira dos seus negócios e possibilitará financiar integralmente o 

programa anual de investimentos, sendo R$ 82.719.556,15 (oitenta e dois milhões, setecentos e 

dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos) para financiamento do programa 

de investimentos de 2022 e o saldo de R$ 1.710.010,08 (um milhão, setecentos e dez mil, dez reais e 

oito centavos) para exercício subsequente de 2023, nos termos do Art. 196 da Lei 6.404/76 e; c) à 

destinação do resultado do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R$ 355.492.910,44 

(trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e dez reais e 

quarenta e quatro centavos). O Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta dos pareceres do 

Conselho de Administração e Fiscal, conforme apresentado. 

Sendo esses os assuntos tratados, a Presidente do Conselho de Administração encerrou a reunião, da 

qual eu, Paulo Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos 

conselheiros presentes. Brasília – DF, 15 de março de 2022. 

 

 

 

 

  

CINARA WAGNER FREDO  
Presidente do Conselho de Administração 

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA 
Conselheiro de Administração 
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Conselheira de Administração 
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NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR 
Conselheiro de Administração 
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VENÍCIO DANTAS CAVALCANTI 
Conselheiro de Administração 

MARCELO KALUME REIS 
Presidente do Conselho Fiscal 

 
 
 
 
 
 

RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA 
Conselheiro Fiscal 

IGOR MONTEZUMA SALES FARIA 
Conselheiro Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 PAULO MACHADO 
Secretário Executivo. 
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