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1. Data:  15 de junho de 2022. 
 
2. Hora: 14h30. 
 
3. Local/meio: Realizada por videoconferência.  
 
4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), Gilmar Souza de Queiroz 
(diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento 
e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações), Flávio Ronison 
Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora Jurídica , 
de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), 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), Rodrigo Morgado da Silva (superintendente 
de Planejamento e Gestão de TIC), Leonardo Felipe da Silva (superintendente de Gestão de 
Serviços de TIC),  Arthur de Souza Gomes (gerente executivo do Departamento de Engenharia, 
Patrimônio e Serviços Corporativos), Marcelo Bocchetti Argento (analista de TI), e Luciano 
Vaz Sampaio (superintendente de Serviços Logísticos). 
 
5. Assuntos tratados:  
 
I – Atas da Diretoria Executiva. Informe de atas pendentes - O Colegiado foi informado 
sobre as atas pendentes de assinatura. 

II – Análise, anual, de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de 
Negócios e da estratégia de longo prazo (DAMRE 2021) – O material foi compartilhado e 
apreciado antecipadamente, por e-mail, e a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, o 
documento conforme apresentado. 

III – Estudo de Otimização dos Ambientes de Trabalho. O gerente executivo do 
Departamento de Engenharia, Patrimônio e Serviços Corporativos apresentou o estudo de 
otimização dos ambientes de trabalho, com análise preliminar das áreas ocupadas e do 
projeto de adequação a ser implantado em todas as unidades da DATAPREV. Informou as 
principais premissas e estudos realizados, além das referências normativas e legais. Pontuou 
os próximos passos do projeto de adequação, a saber: reagrupar as equipes e redefinir a 
ocupação de andares; reduzir os custos logísticos e consumo de água e energia; devolver os 
andares desocupados, se for o caso de imóvel alugado, e, em paralelo; estudar os novos 
padrões de ambientes e propor layouts para o futuro modelo de ocupação da Empresa. Após 
questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a estratégia de otimização 
dos ambientes de trabalho e espaços prediais. 
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IV – Informes: a) consumo da Ata LAN/WIFI/NAC. O diretor de Tecnologia e Operações, 
com a colaboração do superintendente de Gestão de Serviços de TIC informou sobre o pedido 
de consulto de Ata de Registro de Preço reacional a rede LAN/WI-FI/NAC, assinalando que 
se trata do segundo pedido, esclarecendo as razões da negativa do consumo da ata e as 
tratativas adotadas pela Empresa; b) Contratação de novos empregados. O diretor de 
Administração e Pessoas informou o status do processo, destacando que foram realizadas 
579 (quinhentas e setenta e nove) convocações, das quais 133 (cento e trinta e três) pessoas 
já foram admitidas, 6 (seis) estão em processo de admissão e 2 (duas) estão realizando os 
exames de saúde ocupacional para admissão. 

 


