
 
 

 

 Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva 

 

16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – Parte 2 

17.06.2020 

 

1. Data:  17 de junho de 2020. 

 

2. Hora: 08h e 30 min 

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos 
Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos de Sousa Oliveira 
(Diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luiza R. M. dos Santos (Diretora de 
Governança Corporativa e Jurídica), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e 
Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Alessandra Cristina 
Azevedo Cardoso (assessora de diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges 
(Coordenador geral de Gabinete da Presidência), Pedro Henrique Ornellas Marchiori 
(Secretário Executivo Substituto), Francisco Paulo Macambira Haick 
(Superintendente de Finanças), Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria 
Interna), José Porphirio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), 
Rafael de Moraes Mota (Consultor Jurídico) e Edmar dos Santos Ferreira Júnior 
(Gerente do Departamento de Monitoramento e Estratégica Comercial). 
    
5. Assuntos tratados:  
 

I. Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Atas da 15 ª 
Reunião Ordinária (partes 1 e 2). A Diretora de Governança Corporativa 
e Jurídica registrou que irá analisar as minutas apresentadas e as 
considerações serão enviadas posteriormente por e-mail. 

 
II. Voto à Diretoria Executiva: contratação de serviços de pessoas com 

deficiência, composta da mão de obra de 39 (trinta e nove) pessoas 
com deficiência.  Autorizada, por unanimidade, a contratação dos 
serviços de mão de obra de pessoas com deficiência no valor estimado 
de R$ 1.420.332,84 pelo período 12 (doze) meses, prorrogáveis, em 
conformidade com a Solicitação de Compras – SC n°0065664/2020, 
Estudo Técnico, Termo de Referência, e Parecer CJUR n° 294/2020 
acostados ao Processo 44103.001157/2020-21. 

 
III. Pipeline Negócio. Após apresentação da evolução do instrumento de 

gestão que tem por finalidade acompanhar e avaliar a performance de 
ampliação de negócios e novos na DATAPREV, a Diretoria Executiva 
solicitou informações adicionais, recomendando que o tópico seja 



apresentado em reunião futura a fim de que se tenha um debate maior 
da matéria. 

 

IV. Estrutura de Custos referente à Nova Proposta - Contrato 
DATAPREV x INSS. Realizada apresentação do cenário e evolução da 
proposta de custos para a celebração do contrato entre a Dataprev e o 
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e as próximas medidas a 
serem adotadas relacionadas à avaliação da estrutura de custos do INSS, 
conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU nº 598, as 
quais podem ser realizadas mediante a contratação de consultoria ou de 
continuidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela equipe 
da empresa SUFI/DAP. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, 
a proposta de estrutura de custos apresentada e recomendou a execução 
dos trabalhos, neste momento, por meio de equipe própria da empresa.  

 
V. Orientações dos órgãos de controle e auditoria interna à DATAPREV 

(recomendações e determinações). Após apresentação do resultado 
do andamento das recomendações dos órgãos de controle e da auditoria 
interna, o presidente Gustavo Canuto enfatizou a relevância de que os 
gestores promovam a atenção necessária às recomendações 
apresentadas pela Superintendência de Auditoria Interna. 

 

 

 


