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1. Data:  01 de setembro de 2022. 

 

2. Hora: 9h. 

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência.  

 

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa e diretor 

Jurídico, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa substituto ), Gilmar Souza de Queiroz 

(diretor de Administração e Pessoas e diretor de Produtos e Soluções substituto), Alan do 

Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de 

Tecnologia e Operações), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (secretário executivo substituto), 

a senhora Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), a senhora Liana 

Maria Coelho Verdini (coordenadora geral de Comunicação Social) o senhor Edmar dos Santos 

Ferreira Júnior (superintendente de Produtos da Previdência e INSS), a senhora Patrícia 

Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas), o senhor Fabricio Cicílio G. de S. 

Pinto da Silva (gerente executivo do Departamento de Gestão de Carreira), e a senhora 

Dhebora Belém Varela Sampaio (analista de TI). 

 

5. Assuntos tratados:  

 

I – Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes. Apreciação da Ata da 30ª 

Reunião Ordinária, ocorrida em 18/08.  O secretário executivo substituto solicitou que os 

diretores analisem as atas apresentadas e apresentem suas contribuições para confecção do 

texto final. O Colegiado tomou conhecimento das atas pendentes de assinatura 

II – Patrocínios Diretos – 2022. A coordenadora geral de Comunicação Social apresentou 

proposta de patrocínio sugerida pelo Departamento de Monitoramento e Estratégia Comercial 

– DEME, referente ao pedido para participação do 20º Congresso Previdenciário da Associação 

Paranaense das Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios – APEPREV. Após 

questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou o patrocínio ao 20º 

Congresso Previdenciário da Associação Paranaense das Entidades de Previdência do Estado 

e dos Municípios – APEPREV, na cota Bronze, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), 

conforme apresentado. 

III – Moving dos serviços do empréstimo consignado para o Data Center do DF – Proposta 

de Gratificação de Projeto – O superintendente de Produtos da Previdência e INSS 

apresentou a proposta de gratificação de projeto referente à mudança, do Rio de Janeiro para 

o Data Center de Brasília, dos serviços do empréstimo consignado, e que o valor do projeto 

foi orçado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Após questionamentos e esclarecimentos, 

a Diretoria Executiva aprovou a gratificação do projeto Moving dos serviços do empréstimo 

consignado para o Data Center do Distrito Federal. 
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IV – Aumento do QLE dos estagiários. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria 

Executiva autorizou o aumento do QLE de 187 (cento e oitenta e sete) para 240 (duzentas e 

quarenta) vagas de estágio. O colegiado solicitou à Superintendência de Gestão de Pessoas 

– SUPE, um levantamento para cálculo dos valores médios de auxílio-transporte de acordo 

com a realidade local de cada cidade onde a DATAPREV tem estagiários lotados, 

recomendando que o tema sobre valores de bolsa e auxílio-transporte retorne à pauta 

posteriormente, após conclusão da pesquisa, para fins de deliberação. 

V – Programa Expert. O gerente executivo do Departamento de Gestão de Carreira, com a 

colaboração da superintendente de Gestão de Pessoas, apresentou a proposta relacionada 

ao Programa Expert, cujo público-alvo são os profissionais que possuem funções 

incorporadas, com objetivo de viabilizar o melhor aproveitamento do conhecimento e 

expertise desse grupo de profissionais, de forma a agregar mais valor para a Empresa. Após 

questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva solicitou uma nova apresentação, 

mais sintética e executiva, a retornar oportunamente ao Colegiado. 


