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Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por teleconferência, 
sob a coordenação do senhor ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, Coordenador do 
Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, a senhora GLAUBEN 
TEIXEIRA DE CARVALHO e o senhor LUIZ CLÁUDIO LIGABUE, e como convidados, o senhor 
Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Irinilson Antônio 
de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o senhor Frankmar 
Ferreira Fortaleza (Superintendente de Governança e Gestão Estratégica), o senhor Marcelo 
Lindoso Baumann das Neves (Assessor da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica), o 
senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria Interna), o senhor Paulo César 
Lima Cid (Coordenador Geral de Auditoria Interna), o senhor Siderley Pires de Santana 
(Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), o senhor Rodolfo Iliovitz Muzy (Líder de 
Equipe da Coordenação de Auditoria Operacional e TI), a senhora Cilene Barbosa 
(Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira) e o senhor William Alves Bini 
(Coordenador de Administração, Qualidade e Inovação), realizou-se a 66ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos: 
 

01 – Proposta de Orçamento do Comitê de Auditoria – Exercício 2021 e Previsão 
Orçamentária para 2022. 
02 – Licitação da Auditoria Independente. 
03 – Auditoria Interna: discutir os relatórios RD 03/2021, de 17/05/2021, RD 08/2021, de 
04/06/2021, RD  017/2021, de 26/05/2021, e follow-up da Auditoria Interna. 
04 – Política de Governança. 
05 – Horas-extras: análise da Nota de Auditoria RD 027/2020, de 27/11/2020. 
06 – Plano Anual de Trabalho COAUD – Exercício 2021 (alinhamento interno). 
 

Cumprimentando a todos os presentes, o senhor Antônio Sequeira iniciou a reunião passando 
ao primeiro item da pauta. 
01 – Proposta de Orçamento do Comitê de Auditoria – Exercício 2021 e Previsão 
Orçamentária para 2022. O Comitê de Auditoria verificou a necessidade de aprovação do 
orçamento deste Comitê para o exercício 2021. Foi constatado que apesar do orçamento 
constar no Plano Anual de Trabalho do Comitê – Exercício 2021, este não foi aprovado pelo 
Conselho de Administração. Sendo assim, o senhor Paulo Haick, apresentou a última proposta 
de orçamento que havia sido aprovada no exercício 2020. O senhor Paulo Haick ressaltou a 
necessidade de especificar  os valores para cada ação de modo a manter o controle do uso 
das verbas. Apresentou ao Comitê de Auditoria os valores aprovados em 2020 pelo Conselho 
de Administração e sugeriu manter o montante de R$271 mil (duzentos e setenta e um mil 
reais) para o exercício 2021. Após análise e considerações, o Comitê de Auditoria decidiu 
desmembrar o Plano Anual de Trabalho do Orçamento do Comitê de Auditoria, mantendo 
assim dois documentos distintos. Decidiu manter como proposta de orçamento para o 
exercício 2021, o mesmo aprovado para o exercício anterior, e manter esse mesmo valor na 
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previsão orçamentária para o exercício 2022. O Comitê de Auditoria vai formalizar o 
documento da proposta de orçamento e revisar o Plano Anual de Trabalho do Coaud – 
Exercício 2021 para encaminhamento e análise do Conselho de Administração.   
 

02 – Licitação da Auditoria Independente. O senhor Paulo Haick apresentou o status da 
evolução dos trabalhos relacionados ao processo de licitação da Auditoria Independente. 
Contextualizou os últimos acontecimentos, comentou que ocorreu reunião final com a Área 
Jurídica, e que o documento foi concluído com a revisão final. Comentou os próximos passos 
e informou que no dia 14/06/2021 será encaminhado o pedido de proposta de preço, e em 
seguida comentou a estratégia definida para as próximas ações da licitação. Após 
considerações e alguns esclarecimentos, o Comitê de Auditoria agradeceu a participação.  

03 – Auditoria Interna: discutir os relatórios RD 03/2021, de 17/05/2021, RD 08/2021, de 
04/06/2021, RD  017/2021, de 26/05/2021 e follow-up da Auditoria Interna. O senhor Gil 
Loja apresentou o painel com a evolução dos trabalhos. Apresentou a posição semanal do BI 
por meio do Boletim Semanal. Destacou que, com a atualização de 11/06/2021, temos apenas 
1 (uma) recomendação vencida. Destacou as recomendações externas (CGU) vencidas, 
informou que 9 (nove) recomendações estão aguardando análise pela CGU. Passaram à análise 
dos demais relatórios: RD 003/2021, de 17/05/2021: Avaliação da conformidade das 
obrigações da Empresa com o Decreto nº 8.373/2014 - e-Social. O Senhor Rodolfo Iliovitz 
explicou do que se trata o e-Social e destacou os 5 (cinco) apontes feitos pela auditoria. 
Ressaltou a recomendação de desenvolvimento de uma solução integrada. O senhor Luiz 
Ligabue perguntou sobre a criticidade dos atendimentos das recomendações. O senhor 
Rodolfo Iliovitz respondeu que a prioridade é considerada alta, uma vez que fechando os 
eventos da fase 4 aumenta o nível de cobrança. RD 008/2021, de 04/06/2021: Análise dos 
Balancetes Contábeis do 1º Trimestre de 2021.  A senhora Cilene Barbosa comentou os 4 
(quatro) apontes de Auditoria e contextualizou a atuação em cada um deles, pontualmente. 
Destacou que a amostragem foi aleatória e as recomendações estão sendo trabalhadas pela 
Área Contábil. RD 017/2021, de 26/05/2021: Avaliação da conformidade do atendimento, pela 
Dataprev S.A., do disposto no Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PPLR 2020, 
na forma aprovada pela Secretaria de Coordenação e Governança da Empresas Estatais-SEST 
na Nota Técnica SEI nº 16.858/2019/ME, de 14/01/2020, no tocante a indicadores, metas e 
forma de aferição de resultados, para cálculo do montante a distribuir com PLR referente ao 
exercício 2020. O senhor Rodolfo Iliovitz comentou os 2 (dois) apontes existentes e destacou 
que houve divergência no cálculo do percentual de atingimento das metas para a PPLR 2020. 
Informou que foi prontamente corrigido pela área de Pessoas, o que gerou uma redução do 
percentual do lucro líquido a ser distribuído, de 6,25% para 6,19%, o que gerou um benefício 
financeiro para a Empresa em torno de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), após cálculo 
da Auditoria. Em seguida, o senhor William Bini falou sobre o novo sistema de auditoria e 
apresentou o acompanhamento que está sendo realizado. Destacou que o planejamento foi 
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concluído e informou que a implantação do sistema está prevista para 30/07/2021, e a 
capacitação está prevista para a primeira semana de julho/2021. Em seguida, falou sobre a 
parametrização, em consonância com o manual de orientações técnicas da Controladoria-
Geral da União - CGU, que vai contemplar todo o fluxo do processo de auditoria e 
contabilização e benefícios. Comentou sobre a migração de dados que deve ocorrer até 
meados de julho/2021. Finalizando, ponderou que os prazos estão em dia, dentro do último 
planejamento que foi realizado. Em seguida, sobre o andamento da contratação do sistema de 
mineração de dados, apresentou todo o histórico por meio de gráfico com a linha do tempo 
dos acontecimentos, iniciado em janeiro/2021. Ressaltou que a Auditoria cobra semanalmente 
o andamento da contratação, informou que o prazo para a finalização do mesmo, que era para 
o primeiro trimestre, passou agora para o 2º semestre deste ano e solicitou o apoio do Comitê 
de Auditoria.  Finalizando, apresentou os assuntos que estão em andamento para aprovações 
nos colegiados e o status de cada processo. Destacou que a contratação para a associação ao 
IIA (Instituto dos Auditores Internos do Brasil), que foi iniciada em janeiro/2021, ainda não foi 
finalizada, deixando a Auditoria sem a filiação até o momento. O Comitê de Auditoria 
recomendou levar o tema sobre a filiação do IIA ao Diretor de Administração e Pessoas, senhor 
Bruno Burgos. 

04 – Política de Governança. Em seguida, o senhor Antônio Sequeira passou ao tema 
proposto, a análise da Política de Governança da Dataprev S.A. Os senhores Frankmar Ferreira 
e Marcelo Lindoso apresentaram a Política de Governança, que havia sido encaminhada 
previamente para conhecimento e considerações do Comitê. O Comitê de Auditoria se 
comprometeu em encaminhar suas sugestões e ajustes da Política de Governança por e-mail. 
Após considerações, o Comitê de Auditoria registrou sua manifestação favorável quanto ao 
documento Política de Governança e recomendou o seu encaminhamento ao Conselho de 
Administração.  
05 – Horas-extras: análise da Nota de Auditoria RD 027/2020, de 27/11/2020. Dado o 
tempo decorrido, a discussão do tema foi adiada para a próxima reunião do Comitê de 
Auditoria.  
 

06 – Plano Anual de Trabalho COAUD – Exercício 2021 (alinhamento interno). O tema foi 
discutido durante a apresentação do item 01 desta reunião. Foi definido que o Plano Anual de 
Trabalho - Exercício 2021 será desmembrado da proposta orçamentária do Comitê de Auditoria 
em documento à parte.  
 

Sendo estes os assuntos tratados, às dezesseis horas e quarenta minutos a reunião foi 
encerrada, da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, após lida e 
aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF. 11/06/2021. 
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ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA 

Coordenador do Comitê de Auditoria 

 
 
 

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO  
Membro do Comitê de Auditoria 

 

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE 
Membro do Comitê de Auditoria 
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