Extrato da Ata da 14ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 30 de maio de 2022.
2. Hora: 14:30h.
3. Local/meio: Realizada por videoconferência
4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), Isabel Luíza R. M. dos
Santos (diretora de Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), Gilmar Souza de
Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de
Relacionamento e Negócio e Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações),
Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Paulo Machado (secretário
executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Valter Vinícius
de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Pedro Henrique
Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Frankmar Ferreira
Fortaleza (Superintendente de Gestão Estratégica) e Ricardo do Amaral Nóbrega (Gerente
Executivo do Departamento de Integração e Gestão Estratégica).
5. Assuntos tratados:
I – Cronograma de Planejamento Estratégico 2023 a 2027 – O Gerente Executivo do
Departamento de Integração e Gestão Estratégica apresentou o cronograma anual do
planejamento estratégico, demonstrando tempos e movimentos dos trabalhos que serão
desenvolvidos ao longo do segundo semestre de 2022, destacando as datas referentes à
elaboração e entregas de artefatos, deliberações, apresentações e dinâmicas presenciais.
Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações
prestadas.
II - Mês da Estratégia – O Superintendente de Gestão Estratégica, com a colaboração da
diretora de Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa, apresentou a proposta
referente ao Mês da Estratégia, iniciativa com o objetivo de fomentar o pensamento
estratégico para uma DATAPREV de excelência, composta por uma série de pelo menos 3
(três) palestras, a serem realizadas no mês de julho do ano corrente, nas quais seriam
abordados temas sugeridos por cada Diretoria, com palestrantes de nome relevante no
assunto abordado. A diretora de Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa
destacou que o público-alvo do evento presencial é composto por: Presidência, diretores,
superintendentes, assessores de nível três, departamentos ligados às diretorias e demais
departamentos e divisões lotados no Distrito Federal e que o público-alvo remoto é composto
pelos demais departamentos e divisões não lotados no Distrito Federal. Após
questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações
prestadas.
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