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1. Data:  22 de março de 2021 

 

2. Hora: 14h  

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 

4. Participantes: Marcelo Kalume Reis (Presidente do Conselho Fiscal), Rodrigo Brandão de 

Almeida, Paulo Machado, (Secretário-Executivo), Pedro Henrique Ornellas Marchiori 

(Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente 

do Departamento de Gestão Contábil), Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente 

Financeiro) e Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna). 

 

5. Assunto tratado:  

 

I – Análise do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis e Financeiras da 

Dataprev - Exercício 2020. O Presidente do Conselho justificou a ausência do Conselheiro 

Igor Montezuma Sales Farias, e em seguida iniciou a reunião, passando a palavra ao 

superintendente Financeiro que apresentou, para apreciação e considerações, os principais 

números relacionados ao resultado da Análise do Balanço Patrimonial (Ativo – Caixa – 

Estoque de Dívidas Vencidas – Provisão - Passivo – Litígios Judiciais) e das Demonstrações 

Contábeis e Financeiras (Receitas e Gastos – DRE), exercício 2020. Em sequência destacou os 

pontos essenciais das demonstrações contábeis, por meio das Notas Explicativas, com ênfase 

para as Notas 7.5 (Encargos sobre Faturas Recebidas com Atraso – Clientes), 14 

(Imobilizado), e Nota 7.6 (Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa).  Discorreu 

sobre os resultados da análise dos Pareceres dos Auditores (Independente e Auditoria 

Interna). Continuado, o superintendente Financeiro consignou a proposta do Orçamento de 

Capital para o exercício 2021, ressaltando as justificativas para a retenção de lucros e a fonte 

de recursos necessários para a cobertura do referido orçamento. Por fim, registrou o valor 

do Orçamento de Capital de 2021 previsto para Investimentos no montante de R$ 

144.739.270,00 (cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil e duzentos 

e setenta reais), e a proposta de Retenção de Lucros no montante de R$ 62.961.403,96 

(sessenta e dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e três reais e noventa 

e seis centavos), nos termos do Art. 196 da Lei 6.404/76. Após considerações, ajustes 

pontuais, e esclarecimentos, o Conselho Fiscal se manifestou favorável à análise do Balanço 

Patrimonial e das Demonstrações Contábeis e Financeiras da Dataprev Exercício 2020, 

recomendando submeter a matéria à apreciação conjunta dos Conselhos de Administração e 

Fiscal.  


