Extrato da Ata da 45ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 09 de dezembro 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), Patrícia Maria de Paula
(superintendente de Gestão de Pessoas) e Marcelo Lindoso Baumann das Neves (coordenador
geral de Integridade e Conformidade),
5. Assuntos tratados:
I – Apreciação das Atas da 43ª Reunião Ordinária e 25ª Reunião Extraordinária, em 25/11
e 22/11/2021. Informe de atas pendentes de assinatura - As atas foram encaminhadas
para a avaliação da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica, que enviará
posteriormente com suas contribuições. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes
de assinatura
II – Nova Lista de Sistema de Missão Crítica – o diretor de Desenvolvimento e Serviço
introduziu o tema informando que foi identificada, especialmente em virtude das visitas feitas
nas Unidades de Desenvolvimento (UD) da Empresa, a necessidade de atualização da lista de
sistemas de missão crítica para utilização nos indicadores, e demais demandas necessárias,
devido à sua relevância, composta pelos seguintes sistemas críticos: CNIS, GET, Meu INSS,
Portal PMF, Portal SIBE PU, PRISMA, SAG, SAT, CAGED, IMO, Seguro Desemprego SD,
DIVIDA, CND, DISOWEB e PARCWEB. Explanou a nova lista, elaborada com base nos critérios
mencionados, que evoluiu de 15 para 39 sistemas críticos. Acrescentou que houve anuência
das três Diretorias (DIT, DDS e DRN) a respeito das alterações propostas. A Diretoria
Executiva, após análise e considerações, aprovou a nova lista e elogiou o trabalho de
atualização.
III – Gestão de Desempenho – Proposta de revisão do processo para o Ciclo 2022 – Matéria
não tratada.
IV – Tema extra pauta – Reporte de retorno ao trabalho presencial. A Diretoria Executiva
aprovou, por unanimidade, a possibilidade de retorno ao trabalho presencial, em data a ser
definida, de forma facultativa, para os colaboradores que, de livre e espontânea vontade,
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manifestem interesse em retornar presencialmente às atividades, contanto que as condições
referentes ao cenário da pandemia tornem viável o retorno.
V – Matéria de caráter reservado.
VI – Rede de acesso do INSS – Matéria não tratada
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