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EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO 
DA EMPRESA DE  TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às onze horas e trinta minutos, 

realizou-se a 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Elegibilidade Estatutário da Dataprev, 

instituído por meio da Resolução CADM/005/2017, emitida pelo Conselho de Administração 

da Dataprev, presentes os membros do Comitê de Elegibilidade, senhor Paulo Machado, a 

senhora Caroline Barbosa Costa, e o senhor Luiz Eduardo Waitz, que de acordo com o art. 39 

do Decreto nº 8.945/2016, verificaram a conformidade dos requisitos legais e estatutários 

exigidos, quanto à análise a documentação do senhor Luiz Claudio Ligabue indicado para 

integrar o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD da DATAPREV, tendo em vista a 

solicitação formalizada pelo Conselho de Administração, na 375ª Reunião Ordinária, ocorrida 

em 31/07/2020. Assim, é importante reforçar que este Comitê, ao realizar esta análise, o faz 

para atender uma solicitação do Conselho de Administração, órgão a que se vincula. O Comitê 

de Elegibilidade, para conformidade da indicação, fundamenta a sua análise nos requisitos e 

critérios definidos no art. 39, Decreto nº 8945/2016, que dispõe sobre as vedações para 

assunção ao cargo e a formação profissional aderente às atribuições do Comitê de Auditoria 

Estatutário. Deliberação do Comitê de Elegibilidade Estatutário. Após análise dos requisitos 

da documentação apresentada relacionadas às vedações para o exercício das atribuições de 

membro do Comitê de Auditoria Estatutário, em conformidade com o artigo 39 do Decreto n° 

8.945, de 27 de dezembro de 2016, este Comitê de Elegibilidade Estatutário delibera pela 

conformidade da documentação apresentada em relação à indicação do senhor Luiz Claudio 
Ligabue ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da DATAPREV. 

Sendo este o assunto tratado, a reunião foi encerrada, lavrando-se a ata, devidamente 

assinada pelos membros presentes, quais sejam: Caroline Barbosa Costa, Paulo Machado e 

Luiz Eduardo Waitz. Brasília – DF, 18/08/2020. 

 

 


