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Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta 
minutos, realizou-se a 15ª Reunião da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A, Empresa Pública, sob a forma de 
sociedade por ações de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado, com 
patrimônio próprio, CNPJ 42.422.253/0001-01, NIRE 53.5.0000333-9, vinculada ao Ministério da 
Economia, em conformidade com o Decreto Nº 9.745, de 08 de abril de 2019 e regida pela Lei 
nº 6.125/1974. A Assembleia realizou-se por videoconferência, na forma da Medida Provisória 
nº 931, de 30 de março de 2020, convertida na Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, e 
Instrução Normativa DREI nº 79 de 14 de abril de 2020, devido ao estado de emergência 
decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto em 2020, declarado pela Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020. Ressalta-se que, conforme disposto na Portaria PGFN nº 7.957, de 19 de 
março de 2020, a participação dos representantes dos acionistas nesta Assembleia realizou-se à 
distância, em razão do cenário apresentado. Constatada a existência de número legal, presentes 
os acionistas detentores da totalidade do capital social, o Senhor GUSTAVO HENRIQUE 
RIGODANZO CANUTO, Presidente da Dataprev, na condição de indicado pela Presidente do 
Conselho de Administração para presidir a sessão, declarou instalada a 15ª Assembleia Geral 
Extraordinária, convidando o Senhor PAULO MACHADO, Secretário Executivo, para secretariar 
os trabalhos. A seguir, registrou a presença do Senhor DANIEL BRASILIENSE E PRADO, 
Procurador da Fazenda Nacional, representante da União, designado pela Portaria PGFN nº 17, 
de 26 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União – DOU, de 01 de julho de 2019, 
Seção 2, página 25 e do Senhor VIRGÍLIO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO, 
Representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, indicado pelo Ofício SEI nº 
884/2020/GABPRE/PRES-INSS, de 06 de novembro de 2020, emitido pela Presidência do INSS. 
Prosseguindo, o Presidente da Mesa deu início à reunião para apreciação da Ordem do Dia: I. 
Ratificação da transformação da DATAPREV em empresa pública na forma de sociedade 
por ações, em conformidade com a alteração estatutária deliberada na 12ª Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada no dia 29/04/2020. II. a) Ratificação da eleição dos atuais membros 
do Conselho de Administração, para mandato unificado de dois anos, no período de 
05/05/2019 a 04/05/2021, a saber: CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON, brasileira, natural de 
Jequié/BA, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, graduada em Processamento de 
Dados, Carteira de Identidade [conteúdo restrito] , CPF [conteúdo restrito], residente [conteúdo 
restrito]; ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, 
casado sob regime de comunhão parcial de bens, graduado em Economia, Carteira de 
Identidade [conteúdo restrito], CPF [conteúdo restrito], residente [conteúdo restrito]; 
NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado sob o regime de 
comunhão universal de bens, graduado em Engenharia de Produção, carteira de identidade 
[conteúdo restrito], CPF [conteúdo restrito], residente [conteúdo restrito]; CINARA WAGNER 
FREDO, brasileira, natural do estado do Rio Grande do Sul, solteira, graduada em Direito, 
Carteira de Identidade [conteúdo restrito], CPF [conteúdo restrito], residente [conteúdo restrito]  
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; LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO, brasileiro, natural do estado do Rio Grande do Sul, casado 
sob regime de comunhão parcial de bens, graduado em Ciência da Computação, Carteira de 
Identidade [conteúdo restrito], CPF [conteúdo restrito], residente [conteúdo restrito]; LUIZ DE 
BARROS BELLOTTI, brasileiro, natural do estado do Rio de Janeiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, graduado em Análise de Sistemas, Carteira de Identidade [conteúdo 
restrito], CPF [conteúdo restrito], residente [conteúdo restrito]; LEONARDO JOSÉ ROLIM 
GUIMARÃES, brasileiro, natural do estado do Pernambuco, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, graduado em Engenharia Civil, Carteira de Identidade [conteúdo restrito], CPF 
[conteúdo restrito], residente [conteúdo restrito], integrante do Conselho de Administração nos 
termos do art. 25, II, do Estatuto Social da DATAPREV; b) Ratificação da eleição dos atuais 
membros do Conselho Fiscal – A saber: MARCELO KALUME REIS, brasileiro, natural do 
estado do Piauí, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, graduado em Ciências 
Contábeis, Carteira de Identidade [conteúdo restrito], CPF [conteúdo restrito], residente 
[conteúdo restrito], eleito na 6ª Assembleia Geral Extraordinária, do dia 17/09/2018, pelo 
período de dois anos e reconduzido na 4ª Assembleia Geral Ordinária para mais um prazo de 
atuação de dois anos, de 29/04/2020, sendo sua suplente ANA CRISTINA BITTAR DE 
OLIVEIRA, brasileira, natural de Brasília- DF, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, 
graduada em Engenharia Mecânica, Carteira de Identidade [conteúdo restrito], CPF [conteúdo 
restrito], residente [conteúdo restrito], eleita na 13ª Assembleia Geral Extraordinária, de 
21/07/2020; RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA, brasileiro, natural do estado do Rio de 
Janeiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, graduado em Engenharia, Carteira 
de Identidade [conteúdo restrito], CPF [conteúdo restrito], residente [conteúdo restrito], eleito 
na 11ª Assembleia Geral Extraordinária, de 12/03/2020, para exercer a função pelo período de 
dois anos; c) Eleição do membro titular do Conselho Fiscal - IGOR MONTEZUMA SALES 
FARIAS, brasileiro, natural do estado de Fortaleza, solteiro, graduado em Direito, Carteira de 
Identidade [conteúdo restrito], CPF [conteúdo restrito], residente [conteúdo restrito], para 
exercer o mandato de dois anos, a partir desta data, em substituição a Senhora NÍVIA BEATRIZ 
CUSSI SANCHEZ, brasileira, natural do estado de Minas Gerais, solteira, graduada em Direito, 
Carteira de Identidade [conteúdo restrito], CPF [conteúdo restrito], residente [conteúdo restrito]  
, eleita na 6ª Assembleia Geral Extraordinária, do dia 17/09/2018, pelo período de dois anos; e 
III-Ratificação da remuneração dos dirigentes e conselheiros nos termos aprovados na 4ª 
Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2020.  
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Paulo Machado, lavrei a 
seguinte Ata e declaro expressamente que atendi a todos os requisitos para a sua realização, 
especialmente previstos na Instrução Normativa DREI nº 79 de 14 de abril de 2020. Após lida e 
aprovada, foi assinada por mim e pelos presentes. 

 
 
 

VIRGÍLIO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO 
Representante do INSS 
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DANIEL BRASILIENSE E PRADO 
Representante da União 
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GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO 
Presidente da DATAPREV 

 
 
 

PAULO MACHADO 
Secretário Executivo 

 
 
 
 
 

Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos participantes da 
Assembleia, com presença de conteúdos protegidos por sigilo em função do caráter 

reservado/restrito da matéria, logo não constando do texto do documento 
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