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Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às oito horas, por teleconferência, 
sob a coordenação do senhor ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, Coordenador do 
Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, a senhora GLAUBEN 
TEIXEIRA DE CARVALHO e o senhor LUIZ CLÁUDIO LIGABUE e como convidados, o senhor 
Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Irinilson Antônio 
de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o senhor Gil Pinto Loja 
Neto (Superintendente de Auditoria Interna), o senhor Paulo César Lima Cid (Coordenador 
Geral de Auditoria Interna), o senhor Siderley Pires de Santana (Assessor da Superintendência 
de Auditoria Interna), o senhor William Alves Bini (Líder de Equipe da Coordenação de 
Auditoria Operacional e TI), a senhora Cilene Barbosa (Coordenadora de Auditoria 
Administrativa e Financeira), a senhora Fernanda Zortéa (Coordenadora de Auditoria 
Operacional e TI),  realizou-se a 61ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da 
Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos: 
01– Demonstrações Contábeis Anuais e Prevdata: Considerações finais das contas do 
exercício 2020. Relatório dos Auditores Independentes. Relatório Técnico atuarial. O 
senhor Francisco Paulo Haick, Superintendente Financeiro, e o senhor Irinilson Antônio de 
Almeida Júnior, Gerente do Departamento de Gestão Contábil, juntamente com o Comitê de 
Auditoria passaram à análise das Demonstrações Contábeis 2020 e Relatório Técnico Atuarial. 
Inicialmente, o senhor Paulo Haick, mencionou o Relatório Técnico da empresa Wedan 
Consultoria e Assessoria Atuarial, comentou que não foi gerado qualquer déficit, que era o 
único risco que existia de se ter uma alteração no resultado da Dataprev.  Demonstrou o fundo 
de reserva da Prevdata, destacando que esta tem plenas condições de arcar com suas 
obrigações, assim como a obrigação da Dataprev em termos de passivos relativos ao plano 
que foi saldado em 2008. Esclareceu que ao final do pagamento ao último assistido deste plano 
a Empresa vai extinguir essa obrigação. Em seguida, o senhor Irinilson Júnior explicou sobre a 
taxa atuarial dos ativos financeiros. Finalizando o comentário sobre o relatório, o senhor Paulo 
Haick comentou que não houve necessidade de qualquer aporte complementar ou 
reconhecimento e que em função disto foi encerrada a participação do Auditor Independente, 
pois não houve ajuste no resultado ou ajuste complementar nas Demonstrações Financeiras, 
não alterando o trabalho realizado pela Auditoria Independente. Em seguida, passaram à 
análise das Demonstrações Contábeis 2020. O senhor Irinilson Júnior comentou que a última 
versão enviada ao COAUD  a única alteração foi o complemento do Relatório Atuarial, na Nota 
Explicativa nº 22. O senhor Luiz Cláudio Ligabue, comentou que leu as Demonstrações 
Financeiras (DFs) e verificou a alteração nas sugestões feitas anteriormente, apenas pontuou 
pequenos ajustes na redação. Em seguida, o senhor Ligabue perguntou sobre o Relatório de 
Administração. O senhor Paulo Haick informou que o relatório está sendo finalizado e que 
deve encaminhar ao COAUD até sexta-feira, 19/03/2021. Finalizando, o senhor Paulo Haick se 
colocou à disposição. Sem mais comentários adicionais, o COAUD agradeceu a apresentação. 
O COAUD mencionou que, em virtude do encerramento das DFs 2020, serão feitos os ajustes 
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finais no relatório do Comitê de Auditoria, para encaminhamento ao Conselho de 
Administração.  
02 – Auditoria Interna: RAINT 2020 e detalhamento PAINT- Auxílio Emergencial. O senhor 
Gil Loja, Superintendente de Auditoria Interna, inicialmente comentou a Nota Técnica SUAU nº 
002/2021, de 19/03/2021, referente ao PAINT 2021 – Auxílio Emergencial. Informou que entrou 
em contato com vários gestores para entender o processo do Auxílio Emergencial, e 
contextualizou as ações a partir deste momento, que estão registrados na referida Nota 
Técnica. Comentou as quatro ações que serão desenvolvidas especificamente para o Auxílio 
Emergencial. Em seguida, passou à apresentação do RAINT 2020, contextualizando as 
mudanças ocorridas na Auditoria desde 2018 e comentou os principais alcances e desafios. Em 
seguida, comentou a fundamentação legal com base no Estatuto Social da Dataprev e a pedido 
do COAUD,  falou  sobre a necessidade no quadro funcional de auditores, principalmente em 
auditorias financeiras. O senhor Gil Loja explanou  que a Auditoria Financeira tem 2 (dois) 
contadores e que historicamente as demandas recebidas são muito elevadas, que além do 
trabalho regular existem demandas extraordinárias, justificando tal necessidade. Em seguida, 
falou da evolução do aumento de produtividade, comentou o índice de fortalecimento de 
controle interno – FCI, impactos positivos, negativos, painel BI, achados de auditoria, pontos 
de atenção, benefícios financeiros e não financeiros. Em seguida, o senhor Ligabue solicitou 
mais informações sobre registro no relatório da ferramenta de auditoria que foi descontinuada. 
O Senhor Gil Loja contextualizou os fatos e as principais dificuldades ao Comitê de Auditoria. 
O senhor Paulo Cid comentou as últimas tratativas em reunião com o Departamento de TI 
Interna - DPTI, que após a assinatura do contrato é a área responsável pela criação do ambiente 
para a ferramenta e posterior migração dos dados. O senhor Ligabue ressaltou a importância 
em fazer um ponto de acompanhamento em relação ao Contrato nº 01.031791.2021 e sua 
implementação. Após algumas considerações dos membros do Comitê, estes se manifestaram 
favoráveis ao encaminhamento do RAINT 2020 ao Conselho de Administração para aprovação. 

Sendo estes os assuntos tratados, às dez horas e quarenta minutos a reunião foi encerrada, da 
qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada 
pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 18/03/2021. 
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