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Aos trinta e um dias do mês de julho/2020, às quatorze horas, em Brasília, sob a direção da 
Conselheira CINARA WAGNER FREDO, presentes os membros do Conselho LEONARDO 
JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, LUIZ DE BARROS BELLOTTI, NATALÍSIO DE ALMEIDA 
JÚNIOR,  CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, e ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, 
e como convidados, o senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa), o 
senhor Paulo Machado (secretário executivo), e o senhor Gil Pinto Loja Neto (superintendente 
de auditoria interna) realizou-se a 375ª Reunião (PARTE 1) Ordinária do Conselho de 
Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, em 
conformidade com o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª 
Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV realizada em 13 de novembro de 2017, e 
alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária DATAPREV pela 4ª Assembleia Geral 
Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 9ª Assembleia Geral 
Extraordinária, e pela 12ª Assembleia Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 
26/04/2018, 19/06/2018, 10/04/2019, 10/10/2019, e 29/04/2020, para tratar dos seguintes 
assuntos: 

01 – Aprovação e assinatura da Ata da 374ª Reunião Ordinária do Conselho de 
Administração, 26/06/2020; 
02 – Planejamento Estratégico Institucional. PEI 2019-2023. Revisão 2021 
(Objetivos, Riscos e Indicadores Estratégicos); 
03 – Voto ao Conselho de Administração: Reprogramação Orçamentária de 
Investimento (Capex 2020) 
04 – Apreciação semestral da execução do PAINT; 
05 – Apresentação: Reporte Comitê de Crise (Retorno aos trabalhos presenciais) 
– COVID 19 
06 – Doação de bens para o INSS referentes às unidades encerradas no Programa 
de Adequação de Quadro – PAQ; 
07 – Apresentação: Auxílio Emergencial e Benefício Desemprego; 
08 – Eleição de Diretor da DATAPREV; 
09 – Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD (Substituição de membro); 
10 – Pagamento Participação dos Lucros e/ou Resultados; 
11 – Voto ao Conselho de Administração: Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2020-
2021 (nova prorrogação). 

Cumprimentando a todos os presentes, a presidente do Conselho iniciou a reunião, passando 
ao primeiro item de pauta. 
01 – Aprovação e assinatura da Ata da 374ª Reunião Ordinária do Conselho de 
Administração, 26/06/2020. O Colegiado solicitou ajustes nos itens 12 (e-pessoas) e 13 
(Notícias veiculadas na mídia) constantes na Ata da 374ª, de 26/06/2020, e posterior envio do 
documento, por e-mail, para apreciação e considerações deste Conselho. Na oportunidade, o 
Colegiado registrou que, após a assinatura, a referida Ata poderá ser disponibilizada no portal 
da DATAPREV, na íntegra, considerando que não foi identificado nenhum tema considerado de 
caráter reservado e/ou sigiloso. 
02 – Planejamento Estratégico Institucional. PEI 2019-2023. Revisão 2021 (Objetivos, 
Riscos e Indicadores Estratégicos). Antes de adentrar a matéria, o senhor Gustavo Canuto 
informou que os ajustes solicitados pelos conselheiros, na Reunião 374ª Ordinária, realizada 
em 26/06/2020, referentes à Carta Anual 2019 e Relatório de Gestão (Prestação de Contas -
Exercício 2019) foram realizados, e que os documentos atualizados se encontram disponíveis 
na plataforma “Agenda Conselho”. Em sequência, apresentou, para apreciação e deliberação 
do Conselho de Administração, a proposta de revisão do Planejamento Estratégico Institucional 
– PEI 2019 – 2023, para o ano de 2021, em especial dos objetivos, riscos e Indicadores 
Estratégicos. Consignou que a revisão atende ao disposto no art. 23, § 1º, inciso I, da Lei n. 
13.303/2016 (Lei das Estatais). Contextualizou a estrutura do PEI desde 2018. Mencionou a 
metodologia utilizada para instituição do PEI 2019 - 2013, baseada no Balanced Scorecard – 
BSC, que permite uma interação entre os objetivos estratégicos, missão e visão da empresa. 
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Esclareceu que a Diretoria Executiva da empresa, em reunião realizada em 27 de julho de 2020, 
ratificou a  Missão (Prover cidadania digital ao alcance de todos), Visão (Ser referência mundial 
em soluções digitais de governo), Valores (ética, dignidade, integridade, impessoalidade, 
legalidade, profissionalismo, cidadania e transparência); e Objetivos Estratégicos da empresa, 
com proposta de revisão dos seus Riscos e Indicadores Estratégicos. Em seguida, apresentou 
à deliberação deste Conselho, a proposta dos indicadores estratégicos vinculados aos objetivos 
estratégicos: OE1 (Digitalizar os serviços Públicos para um Estado mais Eficiente). 
Indicador: Taxa de internalização das iniciativas da EGD (2020 – 2022); OE2 (Implementar 
Produtos Digitais para a Sociedade) – Indicadores: a) Índice de automação dos serviços 
digitais disponibilizados ao cidadão e; b) Índice de desvio no atendimento do Acordo do Nível 
de Serviço; OE3 (Aprimorar a Eficiência Organizacional) – Indicadores: a) Índice de 
Governança e Gestão; b) Taxa de automação dos processos internos; c) Redução do valor de 
provisão do Passivo Judicial e; d) Taxa de atingimento do Plano de Ação; OE4 (Garantir a 
Segurança das Informações) – Indicadores: a) Índice de maturidade em Defesa Cibernética 
e Segurança da Informação e; b) Taxa de Eficácia dos controles voltados à Segurança da 
Informação; OE5 (Fortalecer a Imagem Institucional) – Indicadores: a)  Índice de satisfação 
da Sociedade; b) Índice de Satisfação dos Clientes e; c) Taxa de reversão de matérias negativas 
em trâmite no Congresso;  OE6 (Assegurar a Sustentabilidade do Negócio) – Indicadores: 
a) EBITDA; b) Desconcentração de faturamento entre clientes; c) Taxa de execução de 
investimentos em TI (contratado); d) ROI; OE7 (Impulsionar o negócio por meio de pessoas 
e suas competências) – Indicadores: a) Clima Organizacional; b) Redução da quantidade de 
reclamações trabalhistas e; c) Taxa de Transformação do modelo de gestão de pessoas. O 
Conselho de Administração, após considerações e esclarecimentos, aprovou, por unanimidade, 
os Indicadores Estratégicos propostos, condicionado as seguintes alterações: a) OE2 
(Implementar Produtos Digitais para a Sociedade) –  Inclusão de um indicador para mensurar  
a utilização de novas tecnologias/inovações nos produtos da DATAPREV;  b)  OE3 (Aprimorar 
a Eficiência Organizacional) – inclusão de indicador que mensure a efetividade da alocação da 
força de trabalho da empresa versus a sustentação dos produtos; c) OE4 (Garantir a Segurança 
das Informações) – Inclusão de indicador para aferir o índice de conformidade à Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD e; d) OE6 (Assegurar a Sustentabilidade do Negócio –   Alteração 
da métrica do Indicador de “Desconcentração de Faturamento entre Clientes”  de forma que se 
evidencie o valor dos contratos e não o somatório (quantidade) destes. Também neste Objetivo, 
o Colegiado solicitou a inclusão de um indicador de obsolescência do parque tecnológico da 
empresa. Continuando, o senhor Gustavo Canuto apresentou a proposta do rol de riscos 
estratégicos para o ano de 2021, com suas respectivas causas, nível de risco, classificação, 
controles e indicadores: a) Risco 1 (Perda Substancial de Receita) – Nível de Risco 20 
(Probabilidade 4 e Impacto 5) - Controles: 1. Diversificar a carteira de clientes dentro do governo 
e do nosso conhecimento em regras previdenciárias e assistenciais; 2. Aprimoramento dos 
processos internos; 3. Ampliar contratos com clientes atuais; 4. Aprimorar/qualificar a entrega 
de soluções; 5. Comercializar soluções corporativas (novos produtos); 6. Ampliar a 
comercialização dos serviços para o mercado financeiro; 7. Modernizar a gestão de vendas; 8. 
Revisão/identificação dos controles internos; 9. Revisão de cláusulas contratuais ambíguas por 
meio de uma maior integração entre a DRN e a CJUR; 10. Acompanhar a pauta orçamentária 
no poder legislativo; 11. Estruturação de um processo de gestão contínua do ciclo de vida do 
produto; 12. Estruturação de um processo próprio de gestão de demandas. 13. Estruturação de 
um processo integrado (comercial, desenvolvimento e infraestrutura) de delivery; 14. Informar 
aos clientes sobre os principais impactos advindos dos possíveis cortes orçamentários; b) Risco 
2 (Baixa Produtividade para suportar o PEI 2019- 2023). Nível de Risco 12 (Probabilidade 3 
e Impacto 4) – Controles: 1. Monitoramento mensal do Plano de Ação com reporte à DIREX; 2. 
Monitoramento bimestral do Plano de Ação dos diretores com o Presidente; 3. Reuniões 
mensais com os responsáveis pelo gerenciamento dos programas; 4. Reuniões mensais com 
os patrocinadores dos programas; 5. Capacitações semestrais sobre os temas de Gestão 
Estratégica; e 6. Revisão/identificação dos controles internos; c) Risco 3 (Falha na 
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Preservação da Segurança da Informação) – Nível de Risco 10 (Probabilidade 2 e Impacto 
5) - Controles: 1. Revisão/identificação dos controles internos da Segurança da Informação; 2. 
Atualização e acompanhamento contínuo do plano de recuperação de desastres; 3. Atualização 
e acompanhamento contínuo do plano de contingenciamento de operação de Data Center; 4. 
Execução do plano de investimento tecnológico e; 5. Execução e acompanhamento dos 
programas de cyber segurança e LGPD; d) Risco 4 (Baixa aplicação da Gestão de 
Conhecimento) – Nível de Risco 12 (Probabilidade 3 e Impacto 4) - Controles: 1. Homem Hora 
(HH) disponível para treinamento; 2. Capacitação estruturada e direcionada para o negócio 
(Plano de Capacitação); 3. Revisão/identificação dos controles internos e; 4. Política de 
indicação e sucessão; e) Risco 5 (Decisões Judiciais Desfavoráveis à DATAPREV) – Nível 
de Risco 12 (Probabilidade 3 e Impacto 4) – Controles: 1. Ações preventivas de novos passivos; 
2. Plano estratégico para as ações mais vultuosas e mais impactantes; 3. Avaliar acordos 
judiciais; 4. Revisão/identificação dos controles internos e; 5. Ações proativas com órgãos do 
Poder Judiciário e de controle a fim de promover o esclarecimento sobre soluções/serviços 
realizados pela DATAPREV. O Conselho de Administração, após análise e considerações, 
aprovou, por unanimidade, os riscos estratégicos apresentados, com a sugestão de inclusão no 
Risco 1 (Perda Substancial de Receita) da seguinte forma:” Atingimento do Teto de gastos do 
Governo”. Finalizando, o senhor Gustavo Canuto discorreu sobre o apetite ao risco, 
mencionando que este pode mudar com o tempo e de acordo com os objetivos estratégicos 
traçados pela organização. Considerando que o apetite a riscos da DATAPREV é baixo, propôs 
o tratamento prioritário dos processos e atividades que apresentem nível de risco estratégico 
classificado como crítico ou alto. Proposta acatada pelos membros. Após análise da matéria, o 
Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a revisão do PEI – 2019- 2023, para o 
ano de 2021, conforme proposta apresentada, com a incorporação das sugestões pontuais 
elencadas por este Colegiado, conforme registro em Ata. 
03 – Voto ao Conselho de Administração: Reprogramação Orçamentária de Investimento 
(Capex 2020). O senhor Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e deliberação do 
Conselho de Administração, Voto referente à reprogramação orçamentária de investimento 2020. 
Contextualizou o cenário orçamentário e esclareceu o objetivo da reprogramação, a qual visa o 
remanejamento de rubricas de bens móveis e imóveis para investimentos em tecnologia, sem 
alteração de valor orçamentário. Destacou que a execução do orçamento aprovado para 2020 
ainda não atingiu o percentual de execução orçamentária na ordem de no mínimo 70% do 
programado. Elencou as principais razões que impactaram o processo, tais como a ausência 
de processo eletrônico e do seu reflexo na realização do trabalho remoto. Na oportunidade, 
mencionou os estudos relacionados à  implantação do processo digital  na empresa,  ou seja, o 
processamento eletrônico de documentos, expedientes e processos administrativos, sem a 
utilização de papel, os quais compreendem a  customização da ferramenta e-DOC, já em uso 
na DATAPREV, ou, a utilização do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, em uso por 
diversos órgãos da administração. Finalizando a apresentação, consignou que o processo de 
remanejamento foi aprovado pela Diretoria Executiva, e encontra-se em conformidade com a 
Nota Técnica DECO 011/2019 e Ofício Circular nº 1149/2020/ME, de 27 de abril de 2020. O 
Colegiado, após considerações, aprovou, por unanimidade, a proposta de reprogramação 
orçamentária – CAPEX 2020. O Conselho de Administração solicitou que seja reportada a 
evolução mensal do processo digital no âmbito da empresa. 
04 – Apreciação semestral da execução do PAINT.  O senhor Gil Loja apresentou a evolução 
semestral da execução do Plano de Auditoria Interna - PAINT, exercício 2020, para apreciação 
do Conselho de Administração. Informou que a matéria traz a evolução das ações e 
recomendações e os principais achados de auditorias e respectivos encaminhamentos. Informou 
que para 2020 foram planejadas 34 ações, destas 12 foram concluídas e 07 estão em 
andamentos, com uma perspectiva de ultrapassar o número de ações planejadas para este 
exercício. Destacou a efetividade dos trabalhos realizados pela equipe da auditoria, neste 
período excepcional de realização dos serviços de forma remota (Teletrabalho). Consignou a 
metodologia de controle e acompanhamento das ações do PAINT por meio da plataforma Power 
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BI, demonstrando o painel e os principais números de acompanhamento. Em sequência 
discorreu sobre os principais achados da auditoria constantes em 03 (três) Ordens de Serviços 
– OS 007/2020 – Análise dos Balancetes e controles subjacentes – 1º Trimestre 2020; OS 
002/2020 – Auditoria na remuneração dos dirigentes e conselhos e; OS 008/2020 – Auditoria no 
formalismo e gestão dos contratos  de impressão de grandes volumes. Destacou os pontos 
relevantes de cada OS e as recomendações propostas. Esclareceu que a 0S 008/2002 refere-
se a uma denúncia encaminhada ao Tribunal de Contas da União – TCU referente indícios de 
atuação conjunta das empresas na prestação do serviço em período anterior a incorporação das 
duas empresas, para o aproveitamento de benefício legal. Mencionou que a matéria foi apreciada 
pela Consultoria Jurídica da DATAPREV, não identificado irregularidades por parte da 
DATAPREV, e recentemente está sob análise da Polícia Federal que solicitou relatório sobre o 
caso. Finalizando, informou o prazo de atendimento e cumprimentos das recomendações junto 
às áreas, com ênfase para o resultado do Fortalecimento do Controle Interno – FCI de 41,54%, 
o qual mensura o quanto a empresa responde aos controles internos. Mencionou o avanço em 
relação as demandas oriundas da Defensoria Pública, considerando a relação do cenário 
pandêmico. O Conselho de Administração solicitou a apresentação, como tema de pauta 
específica, da situação das recomendações junto aos órgãos de controle, em especial a 
Controladoria Geral da União - CGU.  
05 – Apresentação: Reporte Comitê de Crise (Retorno aos trabalhos presenciais) – COVID 
19.  O presidente Gustavo Canuto contextualizou os trabalhos realizados pelo Comitê de Crise 
da DATAPREV instituído pela empresa em razão do COVID-19. Atualizou as medidas e ações 
implementadas com vistas a mitigar ou reduzir os impactos da COVID-19, com base no Plano 
de Retorno ao Trabalho Presencial, o qual está sendo acompanhado pela Diretoria Executiva 
por meio de relatórios semanais, por região, contendo os dados consolidados referentes aos 
riscos, respeitando as Instruções Normativas dos Ministérios da Economia e da Justiça e 
Segurança Pública, assim como as Portarias da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 
Mencionou a evolutiva dos trabalhos relacionados à adequação da infraestrutura das 
instalações prediais (logística dos ambientes internos) para receber os empregados aptos ao 
retorno de trabalho, de forma segura. Os conselheiros manifestaram-se de forma favorável às 
medidas promovidas pela empresa para o enfrentamento da crise e avaliação dos riscos, em 
caso de retorno ao trabalho, considerando o cenário epidêmico. O Conselheiro Luiz Bellotti 
sugeriu, no caso da decisão pelo retorno, a implantação de uma unidade piloto para o retorno 
gradual aos serviços, a fim de avaliar a logística e o impacto deste retorno. A Conselheira 
Christiane alertou quanto à situação das instalações antigas da unidade da DATAPREV no Rio 
de Janeiro, propondo a apresentação de um estudo, com sugestão de encaminhamento de 
proposta de solução, sobre as condições de trabalho daquela unidade. O Conselho recomendou 
a apresentação das condições físicas das instalações logísticas e estruturais da sede da 
empresa localizada no Rio de Janeiro. 
06 – Informes: Doação de bens para o INSS referentes às unidades encerradas no 
Programa de Adequação de Quadro – PAQ. O senhor Gustavo Canuto apresentou para 
conhecimento do Conselho de Administração o processo de doação de bens ao Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, aprovado pela Diretoria Executiva da DATAPREV. 
Contextualizou o cenário de doação de bens, no valor estimado de baixa residual de R$ 
2.171.563,49 (dois milhões, cento e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e 
quarenta e nove centavos), representando baixa de 8.663 bens ociosos de propriedade da 
DATAPREV. Esclareceu que se trata do processo de doação de bens patrimoniais 
(equipamentos de TI e mobiliários de escritório) das unidades que foram extintas/desativadas, 
em razão do Programa de Adequação de Quadros – PAQ. Citou o custo de manutenção anual 
das unidades desativadas e os valores estimados para manutenção operacional e de 
armazenamento dos bens. Destacou que o INSS se manifestou quanto à necessidade dos bens, 
bem como que o processo foi apreciado pela Consultoria Jurídica, por meio do Parecer CJUR 
nº 346/2020, manifestando-se pela conformidade regular processual. O Conselheiro Natalísio 
Almeida, considerando a informação de que o processo não foi apreciado pelo Comitê de 
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Auditoria Estatutário - COAUD, sugeriu, considerando que o INSS é parte relacionada no 
processo, ouvir a opinião daquele Comitê quanto ao assunto.  O Colegiado acatou a sugestão, 
recomendando submeter a matéria para manifestação do COAUD.  
07 – Apresentação: Auxílio Emergencial e Benefício Desemprego. O presidente Gustavo 
Canuto atualizou o cenário do processamento do auxílio emergencial e benefício desemprego, 
detalhando os números e percentuais de processamento, acordos firmados e novos serviços 
prestados com vistas a facilitar as consultas da situação dos requerimentos pelos cidadãos. 
Discorreu sobre a forma de operacionalização do processamento dos requerimentos e o fluxo 
de atendimento destes requerimentos. Citou que além do processamento dos pedidos a 
empresa contribuiu para a criação do portal de consultas da situação dos requerimentos, por 
meio de desenvolvimento de módulos tecnológicos da Plataforma Digital do Auxílio Emergencial 
para o Ministério da Cidadania. Finalizando mencionou os esforços para melhor implementar os 
requisitos legais de concessão do auxílio em questão e fazer parte desta política pública tão 
importante e significativa para o bem estar do cidadão. Sinalizou as ações em andamento, as 
medidas de tratamento dos processos e pedidos de informações, e os meios de comunicação 
entre a empresa, o público externo e os órgãos envolvidos. O Conselho de Administração 
agradeceu a apresentação.  
08 – Eleição de Diretor da DATAPREV (Alan do Nascimento Santos). O registro deste tópico 
está registrado na parte 2 desta Ata. 
09 – Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD (Substituição de membro).  A presidente 
Cinara Wagner Fredo apresentou, para deliberação deste Colegiado, o currículo do senhor Luiz 
Cláudio Ligabue, candidato à vaga do Comitê de Auditoria Estatutário, em substituição ao senhor 
Renê Sanda. Esclareceu que se trata de uma indicação do coordenador do Comitê de Auditoria 
Estatutário – COAUD. Após análise do documento, o conselho de Administração aprovou, por 
unanimidade, a indicação do senhor Luiz Cláudio Ligabue como membro do Comitê de Auditoria 
Estatutário, condicionada à manifestação favorável do Comitê de Elegibilidade quanto aos 
requisitos e critérios definidos no art. 39, Decreto nº 8945/2016, que dispõe sobre as vedações 
para assunção ao cargo e a formação profissional aderente às atribuições do Comitê de 
Auditoria Estatutário. 
10 – Pagamento Participação dos Lucros e/ou Resultados. Considerando o disposto no art. 
18, § 3º do Estatuto Social da DATAPREV, o Conselheiro representante dos empregados, 
Senhor Luiz de Barros Bellotti não participou das discussões e deliberação da referida matéria, 
ausentando-se da reunião. O senhor Gustavo Canuto apresentou, para apreciação e 
deliberação, do Conselho de Administração, a proposta de pagamento da participação dos 
Lucros e/ou Resultados, conforme recomendação da Nota Técnica 59746/2019, emitida pela 
Secretaria de Coordenação e Governanças das Empresas Estatais - SEST. Esclareceu que a 
referida Nota condiciona o pagamento da participação dos Lucros e/ou Resultados 2019 à 
apreciação do Comitê de Auditoria Estatutário, a qual já ocorreu, e ao Conselho de 
Administração da DATAPREV.  Informou que a Diretoria Executiva aprovou a matéria ad 
referendum deste Conselho, haja vista o cumprimento do prazo estabelecido na Resolução CCE 
nº 010 de 30/05/1995, art. 5°, § 1°, a qual registra que a distribuição da PLR seja no mês 
imediatamente ao efetivo pagamento dos dividendos aos acionistas, que ocorreu em 
26/06/2020. Após esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou o pagamento da PLR 
2019, conforme proposta apresentada. 
11 – Voto ao Conselho de Administração: Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2020-2021 
(nova prorrogação). Considerando o disposto no art. 18, § 3º do Estatuto Social da DATAPREV, 
o Conselheiro representante dos empregados, Senhor Luiz de Barros Bellotti, não participou 
das discussões e deliberação da referida matéria, ausentando-se da reunião. O senhor Gustavo 
Canuto apresentou o Voto referente à prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 
vigente, 2019-2020, firmado no Tribunal Superior do Trabalho – TST, em 19.06.2019, com 
vigência até 30/04/2020. Registrou que este Colegiado já apreciou e deliberou acerca da 
matéria, prorrogando-se o Acordo até o dia 30/07/2020, porém ainda não foi possível o 
encerramento do processo, necessitando-se de nova prorrogação.  Contextualizou o cenário de 
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negociação do ACT junto à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – 
SEST e à FENADADOS, esclarecendo as razões que motivaram ao não acordo. Mencionou as 
principais reivindicações apontadas pelo Sindicato, a exemplo do aumento do valor da verba do 
auxílio alimentação; reajuste salarial e; plano de saúde (aumento participação da empresa). 
Consignou que a proposta do referido Voto é de prorrogação do ACT pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, renovável por igual período, até a assinatura do novo ACT. O Conselho de Administração, 
após esclarecimentos e considerações, aprovou, por unanimidade, os termos propostos para a 
prorrogação do ACT 2019/2020. 
Sendo esses os assuntos tratados, a Presidente do Conselho 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, 31 de julho de 2020. 
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