Extrato da Ata da 18ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

1. Data: 05 de maio de 2021
2. Hora: 14h
3. Local/meio: Realizada por videoconferência.
4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Souza de
Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de
Relacionamento e Negócio e diretor de Tecnologia e Operações Substituto), Bruno Burgos
Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de
Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine
da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges
(coordenador geral do Gabinete da Presidência), Liana Maria Coelho Verdini (coordenadora
geral de Comunicação Social), Dhebora Belem Varela Sampaio (gerente do Departamento
de Gestão de Carreira), Fernanda de Albuquerque Ramos (superintendente de Gestão de
Pessoas), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão
Estratégica), Edmar dos Santos Ferreira Junior (superintendente de Desenvolvimento de
Software) e Enio Henrique do Nascimento Santos (Assessor da Superintendência de Gestão
de Serviços de TIC).
5. Assuntos tratados:
I – Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 17ª Reunião Ordinária –
29/04/2021. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar a
minuta proposta e compartilhará o documento com os demais membros para
considerações. O presidente solicitou listar na pauta das próximas reuniões as atas que se
encontram pendentes de assinatura por parte desta Diretoria.
II – Capacitação em Media Training. Após considerações, a Diretoria Executiva aprovou,
por unanimidade, a proposta do modelo do programa de transformação “Media Training,
cujo objetivo principal é potencializar as habilidades dos executivos porta vozes da
DATAPREV para se comunicarem de forma efetiva em mídia. O presidente pediu colaboração
de todos os diretores para que valorizem ao máximo a oportunidade.
III – (Matéria de caráter reservado).
IV – Licenças Clarity (Monitoramento do Plano de Ação). O Superintendente de Serviços
Logísticos juntamente com o superintendente de Desenvolvimento de Software apresentou
a proposta de atualização das licenças Clarity. Após considerações sobre a matéria, a
Diretoria Executiva considerou a necessidade de a proposta seja amplamente discutida, por
cada diretoria, em relação ao modelo de utilização das licenças (centralizado ou focal),
devendo a matéria retornar para discussão do colegiado.
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V – Posicionamento Comitê de Crise. O Assessor da Superintendência de Gestão de
Serviços de TIC apresentou a atualização das informações relacionadas às quantidades de
reportes de sintomas, número de contágios, internações e óbitos relativos à pandemia do
COVID-19, mencionou que houve o aumento de novos 03 (três) casos de COVID na Empresa.
Finalizando, apresentou os números de vacinação por localidade.
VI – Posicionamento ERP DATAPREV. O diretor de Desenvolvimento e Serviço atualizou o
status relacionado aos trabalhos referentes ao ERP da DATAPREV, relatando os avanços
relativos ao módulo orçamentário e de pagamentos, bem como os trabalhos realizados
relativos aos custos. O presidente solicitou a continuidade das tratativas e informe periódico
ao Colegiado

2

