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1. Data:  18 de novembro de 2021. 

 

2. Hora: 08h. 

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente), Isabel Luíza R. M. dos Santos 

(diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de 

Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio),  

Flávio Ronison Sampaio (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Gustavo Sanches (diretor de 

Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique Ornellas 

Marchiori (coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Denise Christine da Silva Zacarias 

(assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do 

Gabinete da Presidência), Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente Financeiro), 

Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador geral de Planejamento e Gestão), Alexandre 

Quaresma Inácio Silveira (coordenador de Riscos Corporativos) e Marcelo Lindoso Baumann 

das Neves (coordenador geral de Integridade e Conformidade).  

5. Assuntos tratados:  

 

I – - Análise trimestral dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas 

pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. 3º Trimestre/2021. Ref.: julho 

a setembro/2021. (art. 31, XXIII do Estatuto Social da Empresa e RS CGPAR nº 16/2016) 

– O superintendente Financeiro apresentou as demonstrações financeiras relativas ao terceiro 

trimestre de 2021 iniciando pelo desempenho de receitas e gastos do acumulado do ano 

(year to date) até setembro de 2021, em que se constatou um crescimento de receitas na 

ordem de 10,5% observado em especial pela existência de: contratos com instituições 

financeiras (consignado),  reajuste e aumento de volumetria; contrato com Ministério do 

Trabalho,  novas contratações de acréscimo de 31% no período; acréscimo de contratações 

com o Ministério da Cidadania entre outros. Quanto à Demonstração de Resultado do 

Exercício (DRE), comparando o último trimestre (julho a setembro) com o trimestre 

imediatamente anterior (abril a junho), consignou que não houve discrepância, mas afirmou 

haver um crescimento. Informou a situação da execução dos investimentos CAPEX e OPEX. O 

presidente da DATAPREV questionou as razões pelas quais as aquisições estão apresentando 

resultado menor do que o ano de 2021, solicitando justificativas a fim de apresentar os 

números ao Conselho de Administração. Após esclarecimentos e considerações, a Diretoria 

Executiva recomendou o encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração. 

II – Relatório de Riscos Estratégicos - 3º Trimestre/2021. Ref.: julho a setembro/2021 – 

O Colegiado solicitou que esta matéria fosse apreciada posteriormente por e-mail.  
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III – Plano de Ação 2022 – O Colegiado solicitou que esta matéria fosse apreciada 

posteriormente por e-mail. 

IV - Plano Estratégico Institucional – PEI (2022 – 2026) – O Colegiado solicitou que esta 

matéria fosse apreciada posteriormente por e-mail.  

V - Relatório Trimestral do Sistema de Integridade – O Colegiado solicitou que esta matéria 

fosse apreciada posteriormente por e-mail.  

VI – Matéria de caráter reservado. 

 

VII – EXTRA PAUTA – Revisão Das regras de enfrentamento à pandemia da COVID-19 – A 

Diretoria Executiva, considerando o avanço da vacinação e redução de números de casos de 

contaminação pelo SARS COV-2, vírus causador do COVID-19, solicitou ao Comitê de Crise, a 

revisão e emissão de proposta de flexibilização de regras e restrições constantes na resolução 

RS/3803/2020. 

 


