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Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, sob a direção 
da Conselheira de Administração CINARA WAGNER FREDO, presentes os membros do Conselho de 
Administração LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO, NATALÍSIO DE 
ALMEIDA JÚNIOR, CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON,  ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA e LUIZ 
DE BARROS BELLOTTI, os membros do Conselho Fiscal, MARCELO KALUME REIS (Presidente), IGOR 
MONTEZUMA SALES FARIA, e RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA,  e, ainda,  como convidados, o 
senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), o senhor Paulo Machado 
(Secretário Executivo), o senhor Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o 
Senhor Luiz Cláudio Ligabue (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário) e a senhora Glauben 
Teixeira de Carvalho (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário), realizou-se 1ª Reunião Ordinária 
Conjunta do Conselho de Administração e Fiscal da Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência – DATAPREV S.A, em conformidade com o disposto no artigo 30 do Estatuto Social da 
Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, em 13 de novembro de 
2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª 
Assembleia Geral Extraordinária da DATAPREV, pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 12ª 
Assembleia Geral Extraordinária, pela 14ª Assembleia Geral Extraordinária,  e pela 16ª Assembleia 
Geral Extraordinária, realizadas, respectivamente, em 26 de abril de 2018, 19 de junho de 2018, 10 
de abril de 2019,10 de outubro de 2019, 29 de abril de 2020,  27 de outubro de 2020 e 11 de fevereiro 
de 2021, para tratar dos seguintes assuntos: 

I. Apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da 
Dataprev referente ao exercício de 2020; 
II. Voto ao Conselho de Administração – Proposta do Orçamento de Capital de 
2021, conforme previsto no artigo 196 da Lei 6.404/1976, e da Distribuição do 
Resultado do Exercício de 2020, nos termos do artigo 40 do Estatuto Social.  
III.  Pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal acerca das 
Demonstrações financeiras, da destinação do resultado líquido e, do relatório da 
administração. 

Cumprimentando a todos os presentes, a Conselheira Cinara Fredo iniciou a reunião, passando ao 
primeiro item de pauta. 
I. Apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da Dataprev referente ao 
exercício de 2020. O Senhor Paulo Haick apresentou o resultado das Demonstrações Contábeis, com 
posição em 31 de dezembro de 2020. Informou que a apresentação tem por base os documentos 
analíticos constantes das demonstrações contábeis da Empresa. Assinalou que a matéria foi 
apreciada pelo Conselho Fiscal, na sua 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 22/03/2021, e pelo 
Comitê de Auditoria Estatutário, os quais manifestaram-se favoráveis. Na oportunidade, o presidente 
do Conselho Fiscal, senhor Marcelo Kalume, discorreu sobre as recomendações exaradas por aquele 
Colegiado relacionadas ao aprimoramento do critério para provisionamento de passivos 
contingentes. A senhora Glauben Teixeira de Carvalho, membro do Comitê de Auditoria Estatutário - 
COAUD, reforçou o posicionamento do Conselheiro Marcelo Kalume, assinalando que o tema é ponto 
de controle do COAUD, por meio de acompanhamento dos trabalhos juntamente a equipe 
responsável pelo provisionamento,  a fim que de que o assunto seja amplamente debatido, 
sinalizando a evolução positiva dos trabalhos,  Em sequência, o senhor Paulo Haick iniciou a 
apresentação, consignando o resultado do  panorama do Balanço Patrimonial, com ênfase para os 
principais números relacionados às contas mais relevantes do Balanço Patrimonial (Ativo – Caixa – 
Estoque de Dívidas Vencidas – Provisão - Passivo – Litígios Judiciais) e das Demonstrações Contábeis 
e Financeiras (Receitas e Gastos – DRE), exercício 2020. Em relação à Conta Caixa, sinalizou que a 
empresa apresenta uma situação positiva e favorável para a proposta de distribuição de dividendos 
no montante de 75%, diferentemente do proposto no ano anterior (mínimo legal, de 25%), haja vista 
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a capacidade da empresa naquela época. Passou então à análise da Demonstração do Fluxo de Caixa 
– DFC, assinalando a evolução mensal e as principais variações que impactaram as saídas e entradas. 
Contextualizou os principais registros constantes nas notas explicativas da Administração relativos às 
demonstrações contábeis, com ênfase para os saldos das contas a receber registrados no Ativo 
Circulante e Não Circulante (Faturas a Receber) e Provisão para Contingências. Em sequência, 
explanou os números relacionados ao Plano de Dispêndio Global – PDG 2020, realizado versus 
orçado. Finalizando, discorreu sobre os resultados emitidos pelos Pareceres dos Auditores 
(Independente e da Auditoria Interna). Preliminarmente, apresentou o relatório do atuário referente 
a análise dos Planos da Prevdata (Plano de Renda Vinculada – PRV e Plano de Contribuição Variável - 
CV Prevdata II), cujo resultado do exercício de 2020 foi considerado atípico, afetando 
significativamente aquela Entidade. Destacou que, conforme relatório daquele atuário, a Prevdata já 
vem demonstrando recuperação e, face os ativos existentes, não haverá reflexo negativo no Balanço 
da Dataprev. Na sequência, evidenciou o Relatório da Auditoria Interna nº 01/2021. Após 
apresentação e esclarecimentos, o Colegiado agradeceu e passou à análise das propostas 
relacionadas ao Orçamento de Capital de 2021, da Distribuição do Resultado do Exercício 2020, e dos 
pareceres (Conselho de Administração e Conselho Fiscal) acerca das Demonstrações Financeiras, da 
destinação do resultado líquido. 
II. Voto ao Conselho de Administração: Proposta do Orçamento de Capital de 2021 e da Distribuição 
do Resultado do Exercício de 2020. O Senhor Paulo Haick apresentou, para apreciação e deliberação 
do Conselho de Administração, o Voto referente à Proposta do Orçamento de Capital de 2021, 
previsto para Investimentos no montante de R$ 144.739.270,00 (cento e quarenta e quatro milhões, 
setecentos e trinta e nove mil e duzentos e setenta reais), e de Retenção de Lucros no montante de 
R$ 62.961.403,96 (sessenta e dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e três reais 
e noventa e seis centavos), nos termos do Art. 196 da Lei 6.404/76, além do Voto de Distribuição do 
Resultado do Exercício de 2020, de R$ 265.100.648,27 (duzentos e sessenta e cinco milhões, cem mil, 
seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos). Após análise e considerações, o Conselho 
de Administração aprovou a proposta relativa ao orçamento de capital 2021, e a distribuição do 
resultado do exercício de 2020, conforme apresentado. 
III. Pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal acerca das Demonstrações 
financeiras, e da destinação do resultado líquido. O Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, 
após análise e considerações, manifestaram-se favoráveis às seguintes matérias, conforme pareceres 
destes Colegiados: a)  às demonstrações contábeis do exercício 2020; b) à proposta do Orçamento de 
Capital de 2021, R$ 144.739.270,00 (cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e trinta e nove 
mil e duzentos e setenta reais), com Retenção de Lucros no montante de R$ 62.961.403,96 (sessenta 
e dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e três reais e noventa e seis centavos), 
nos termos do Art. 196 da Lei 6.404/76, considerando as justificativas para a retenção de lucros e a 
fonte de recursos necessários para a cobertura do referido orçamento e; c) à destinação do resultado 
do lucro líquido do exercício de 2020, no valor de R$ 265.100.648,27 (duzentos e sessenta e cinco 
milhões, cem mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos).  
Sendo esses os assuntos tratados, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo 
Machado, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos conselheiros 
presentes. Brasília – DF, 24 de março de 2021. 
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