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Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze 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 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 Rodolfo Iliovitz Muzy (Líder de Equipe da Coordenação de 
Auditoria Operacional e TI), o senhor Douglas Leite Furtado (Líder de equipe da Coordenação 
de Auditoria Operacional e TI), o senhor Tadeu de Souza (Superintendente de Atendimento e 
Produtos), o senhor Rodolfo Flores da Fonseca (Gerente do Departamento de TI Interna), a 
senhora Fernanda de Albuquerque Ramos (Superintendente de Gestão de Pessoas), o senhor 
Corinto Meffe (Assessor da Superintendência de Gestão de Pessoas), e o senhor Wesley 
Almeida Ferreira (Corregedor), realizou-se a 62ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria 
Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos: 
01– Auditoria Interna: discutir os relatórios RD 037/2020, de 19/02/2021; RD 038/2020, 
de 04/03/2021, RD 040/2020, de 25/02/2021, e Follow-up da Auditoria Interna. O senhor 
Gil Loja, inicialmente, apresentou a evolução do PAINT 2021. Comentou sobre a evolução dos 
trabalhos e as recomendações vencidas. O COAUD perguntou por que tais recomendações 
não são prorrogadas. O senhor Gil Loja, explicou a dinâmica da cobrança das recomendações 
vencidas. Informou que são realizadas reuniões com o gestor responsável em busca de uma 
solução e prazo razoáveis. Em seguida, passaram à análise dos relatórios. O senhor Ligabue 
perguntou sobre o andamento da Nota Técnica SUAU nº 002/2021 – Auxílio Emergencial, de 
19/03/2021. O Senhor Gil Loja informou que a referida Nota Técnica foi concluída com o envio 
ao Conselho de Administração. Complementando, apresentou a matriz de planejamento para 
atendimento ao relatório RD 007 2021 – Auditoria no controle de acesso na rotina de 
processamento do auxílio emergencial, trabalho ainda em andamento. Ainda sobre as 
recomendações vencidas, o senhor Douglas Leite Furtado, comentou sobre as recomendações 
endereçadas à Presidência, que estão sob responsabilidade da Coordenação Geral de 
Segurança da Informação - CGSI. Informou que foi conversado com o gestor da área sobre a 
prorrogação e atendimento das recomendações. Passaram à análise dos demais relatórios: RD 
037/2020 – Auditoria da Sociedade de Previdência Complementar a Dataprev - PREVDATA, de 
19/02/2021 – O senhor Rodolfo Iliovitz destacou os pontos mais relevantes como o retorno 
dos investimentos, da renda fixa que ficou abaixo da mediana do mercado, mas justificado 
pela pandemia e crise econômica, e que foram atendidas as recomendações da auditoria 
independente com relação à TI e à implementação da política de lavagem de dinheiro e fraude. 
O senhor Rodolfo Iliovitz informou que mantém um bom relacionamento com a Prevdata, que 
respondem sempre no prazo solicitado. RD 038/2020 – Avaliar a Governança de Segurança da 
Informação, de 04/03/2021 - O senhor Douglas Furtado destacou as três constatações 
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descritas no relatório, contextualizou os fatos e o andamento das recomendações. Comentou 
que o prazo de atendimento é 30/09/2021, dadas as diversas etapas que precisam ser 
implementadas e que foram alinhadas nos tratamentos das recomendações. A criação e a 
estruturação de colegiado centralizará a discussão da segurança da informação, que 
atualmente, por ser a Dataprev uma Empresa de TI, permeiam toda a sua estrutura. Ressaltou 
que de maneira geral a segurança da informação está bem estruturada atualmente, mas que 
exige uma melhoria contínua, que estão sempre buscando a evolução das tecnologias que são 
utilizadas. O senhor Ligabue perguntou sobre o nível de criticidade destas informações. O 
senhor Douglas Furtado respondeu que a criticidade é considerada média. O senhor Ligabue 
considerou o prazo adequado. Em seguida, perguntou sobre o andamento da Nota Técnica – 
NT SUAU nº 015/2020, de 28/09/2020, que trata sobre o grau de importância dos apontes de 
auditoria. O senhor Siderley Pires informou que a referida NT foi assinada em 29/09/2020 e 
enviada à Secretaria Executiva - SECE em 1º/10/2020, para seguir à aprovação do Conselho de 
Administração. O COAUD solicitou à SECE o status para a aprovação desta Nota Técnica. RD 
40/2020, de 25/02/2020 - Auditoria de Conformidade na verificação de documentação com 
relação à existência dos mapas de riscos nas fases do processo de aquisições de TIC, de 
25/02/2021 – O senhor Gil Loja informou que foi realizada uma auditoria específica, uma vez 
que a Empresa está se estruturando, com o objetivo de verificar a existência dos mapas de 
risco especificamente nos processos de aquisição de tecnologia da informação.  
 

02 – SUAP/DPTI: Atualização sobre a contratação do sistema de gestão de Auditoria 
Interna e da ferramenta de mineração de dados. O senhor Tadeu de Souza e o senhor 
Rodolfo Flores da Fonseca, trouxeram ao Comitê de Auditoria informações sobre a contratação 
do sistema de gestão de Auditoria Interna e da ferramenta de mineração de dados. O senhor 
Tadeu de Souza explicou que a Superintendência de Atendimento tem um cronograma para 
atender às demandas de TI interna da Empresa, inclusive este ano estando vinculado ao Plano 
de Ação. O senhor Rodolfo Flores inicialmente informou que o contrato foi assinado no final 
de janeiro e publicado em fevereiro deste ano, sendo que a entrega junto ao fornecedor 
ocorreu nesta data. Informou que hoje foi revisado todo o cronograma de implantação da 
ferramenta. Em seguida, apresentou quadro contendo todas as etapas a serem percorridas, 
envolvendo parametrização, migração de dados, testes, homologação, e a expectativa é que, 
até a 1ª quinzena de junho/2021, tenham a capacitação e, em seguida, a auditoria comece a 
usar o sistema. Informou que o risco deste cronograma é baixo tendo em vista que são 
atividades parametrizadas e que as dúvidas existentes foram sanadas. O COAUD pediu o apoio 
especial da equipe nesta implantação, uma vez que a Auditoria está utilizando uma plataforma 
provisória. O senhor Tadeu de Souza concordou e destacou que o fato de estar no Plano de 
Ação demonstra tal prioridade. O senhor Rodolfo Flores informou sobre a realização de 
acompanhamento quinzenal, como ponto de controle, e reuniões do projeto semanalmente. 
Falou sobre outra solução da Auditoria, Datamine, que está em processo de compra, a 
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documentação está sendo validada e o cronograma sendo definido. O Comitê de Auditoria 
considerou o item como atendido e agradeceu as informações prestadas.   
 

03 – Licitação da Auditoria Independente. O senhor Paulo Haick informou que o Termo de 
Referência foi elaborado, que foram feitos alguns ajustes técnicos e está em fase de finalização. 
Informou que até o dia 15/04/2021 pretende encaminhar minuta da nova versão para a análise 
e considerações do Comitê de Auditoria e para o Jurídico da Empresa. Finalizando, informou 
que as Demonstrações Financeiras - DFs do primeiro trimestre de 2021, estão sendo 
finalizadas, sem fatos relevantes, contextualizou os principais resultados, que serão 
apresentados na próxima reunião do COAUD.  
 

04 – Programa de Participação de Lucros e Resultados - PPLR. Apuração final do exercício 
2020.  Inicialmente, a senhora Fernanda de Albuquerque Ramos se apresentou aos membros 
do Comitê de Auditoria. Em seguida, o senhor Corinto Meffe apresentou informações relativas 
à elaboração, monitoramento e apuração dos Programas de Participação de Lucros e 
Resultados – PPLR 2020. Em seguida, contextualizou as razões de trazer ao Comitê o processo 
de pagamento da PPLR, tendo sido estabelecido pela Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais – SEST em 2019. O senhor Corinto Meffe demonstrou o mapeamento 
do processo com as principais atividades relacionadas, e um diagrama detalhando as etapas. 
Destacou o ponto que ocorreu a mudança orientada pela SEST, sendo na parte de apuração e 
pagamento. Informou que foi incluída avaliação do Comitê de Auditoria, para posterior 
submissão e autorização do Conselho de Administração. O Senhor Corinto Meffe informou 
para o fim de verificar a conformidade da PPLR 2020, a Auditoria Interna elabora avaliação que 
será encaminhada ao Comitê assim que concluída. Explicou ainda que vai encaminhar todos 
os documentos complementares para avaliação final do Comitê de Auditoria e se colocou à 
disposição. O COAUD sugeriu como boa prática que o programa de RVA 2020 passe pelo 
Comitê de Auditoria, para que as informações relacionadas ao Programa RVA 2020, sejam 
apreciadas antes dos trâmites da análise para a efetivação do pagamento. 
 

05 – Corregedoria: Informações sobre o Canal de Denúncias, quanto a aplicação de 
penalidades. O senhor Antônio Sequeira, Coordenador do Comitê, inicialmente 
contextualizou o pedido do Comitê de Auditoria, sobre mais informações quanto à 
aplicabilidade das penas no âmbito da Dataprev. O senhor Wesley Ferreira, informou que ao 
longo do tempo várias formas de penalidade foram adotadas. Em seguida, falou das 
características do modelo praticado atualmente na Empresa, e ressaltou não ser diferente do 
modelo praticado na Administração Pública, tomando por base o Manual da Controladoria-
Geral da União - CGU. Em seguida, apresentou detalhadamente as etapas do referido modelo 
e falou dos procedimentos e o papel da Corregedoria neste quesito. O Comitê de Auditoria 
considerou como satisfatória a explanação e agradeceu a participação do senhor Wesley 
Ferreira. 
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06 – COAUD: Fechamento dos assuntos tratados no COAUD. 1) O senhor Ligabue citou a 
informação no RAINT 2020, apresentada pela Auditoria Interna na reunião passada, e se referiu 
a registro no item 7.2 Impactos Negativos sobre a impossibilidade da Equipe realizar 
treinamentos presenciais que não foram disponibilizados na forma de treinamentos remotos 
(EaD) o que prejudicou a realização dos treinamentos da equipe. Sugeriu solicitar a área 
responsável por treinamento informações sobre os treinamentos previstos para a Auditoria 
Interna e não executados. 2) O senhor Ligabue solicitou informações sobre o trâmite para a 
revisão do regimento interno do Comitê de Auditoria, uma vez que o estatuto da Empresa foi 
atualizado. A senhora Glauben Teixeira complementou que existem vários pontos que precisam 
ser atualizados. O COAUD solicitou que este assunto seja encaminhado. 3) O Comitê elogiou 
o uso da agenda dos colegiados para o material das reuniões e a implantação do e-mail 
corporativo para os membros. 4) O Comitê de Auditoria solicitou informações na próxima 
reunião sobre o procedimento das recomendações emitidas em ata, com apresentação da 
metodologia de acompanhamento das recomendações/solicitações dos Colegiados.  

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e vinte 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. 09/04/2021. 
 
 
 

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA 
Coordenador do Comitê de Auditoria 

 
 
 
 

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO 
Membro do Comitê de Auditoria 

 

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE 
Membro do Comitê de Auditoria 
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