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1. Data:  19 de janeiro de 2022. 

 

2. Hora: 08h. 

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa), Gilmar 

Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Flávio Ronison Sampaio (diretor de 

Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e 

Negócio), Gustavo Sanches (diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luíza R. M. dos Santos 

(diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Pedro Henrique Ornellas Marchiori 

(secretário executivo substituto), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador 

geral do Gabinete da Presidência), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de 

Pessoas), Rafael de Moraes Mota (Consultor Jurídico), Luciano Vaz Sampaio (gerente do 

Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços Administrativos), Marcos Dantas Barros 

(superintendente de Serviços Logísticos) e Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de 

Governança e Gestão Estratégica). 

  
5. Assuntos tratados:  
 

I – Informe de atas pendentes de assinaturas - O Colegiado foi informado sobre as atas 

pendentes de assinatura.  

II – Situação dos Imóveis DATAPREV - Propostas de Encaminhamento – O diretor de 

Administração e Pessoas introduziu o tema informando que se trata de um panorama da 

situação dos imóveis da Empresa que foram desocupados após o Programa de Adequação de 

Quadro – PAQ, de 2020. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva 

solicitou a elaboração de uma nota técnica detalhada sobre o estado de conservação e 

diagnóstico para cada prédio desocupado a fim de iniciar processos de manutenção, 

conservação e vigilância, no intuito de impedir a depreciação dos bens, para que futuramente 

se possa dar uma destinação aos imóveis, seja por meio de venda ou compartilhamento de 

espaços com outros órgãos públicos. 

III – Matéria de caráter reservado/preparatório.  

IV – Pesquisa de Satisfação 2021. Matéria não apreciada, assunto retornará posteriormente. 

V – Resolução de Delegação de Competência – Revisão. Matéria não apreciada, assunto 

retornará posteriormente. 

VI – PAUTA PREPARATÓRIA CADM: Apresentação – Resultado IG-SEST – O 

superintendente de Governança e Gestão Estratégica apresentou o relatório do 5º Ciclo de 
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Avaliação do Indicador de Governança das Empresas Estatais – IG-SEST, demonstrando um 

compilado das questões consideradas não atendidas e parcialmente atendidas para o 

levantamento de sugestões de melhorias institucionais de governança. Justificou que houve 

uma mudança na forma de avaliação e apuração dos resultados e questões, avaliados pela 

Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, e por uma empresa 

de auditoria externa contratada para tal avaliação (inclusive com pareceres divergentes entre 

SEST e consultoria externa), apresentando um cunho mais subjetivo e de aferição da 

efetividade dos instrumentos. Registrou que a DATAPREV tem aperfeiçoado sua arquitetura 

de governança corporativa de modo a contribuir para uma gestão cada vez mais eficiente, 

solicitando o apoio de todos os gestores para a avaliação do próximo ciclo. Após 

questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu a apresentação e 

recomendou o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração. 


