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Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por 
teleconferência, sob a coordenação do senhor ANTONIO 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 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 Alexandre Quaresma Inácio Silveira 
(Coordenador de Riscos Corporativos), o senhor Paulo César Lima Cid (Superintendente de 
Auditoria Interna Substituto), o senhor Siderley Pires de Santana (Assessor da 
Superintendência de Auditoria Interna), a senhora Fernanda Zortéa (Coordenadora de 
Auditoria Operacional e TI), o senhor Wesley Almeida Ferreira  (Corregedor), o senhor 
Corinto Meffe (Assistente da Superintendência de Gestão de Pessoas), realizou-se a 67ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes 
assuntos:  
 

01 – Licitação da Auditoria Independente. 
02 – Relatório Semestral CGPAR n°09/2016 – ano 2019 e 2020. 
03 – Corregedoria – Principais destaques e atualizações. 
04 – Nota Técnica SUAU nº 015/2020 - Grau de importância dos apontes de Auditoria. 
05 – Partes Relacionadas - Revisão da observação das políticas e das transações. 
06 – Controles Internos. 
07 – Informe: Pagamento da Remuneração Variável Anual - RVA 2020. 
08 – COAUD: Discussão/Fechamento dos assuntos tratados no COAUD. 
 

Cumprimentando a todos os presentes, o senhor Antônio Sequeira iniciou a reunião passando 
ao primeiro item da pauta. 
01 – Licitação da Auditoria Independente. O item foi retirado de pauta em virtude da 
impossibidade do senhor Paulo Haick de apresentar o tema por motivo de licença médica. 
02 – Relatório Prevdata. Relatório semestral da entidade fechada de previdência 
complementar da DATAPREV – ano 2019 e 2020 – Prevdata. Em função da Resolução 
CGPAR 09/2016, de 10.05.2016. O item foi retirado de pauta em virtude da impossibidade 
do senhor Paulo Haick de apresentar o tema por motivo de licença médica. 
03 – Corregedoria – Principais destaques e atualizações. O senhor Wesley Almeida, 
Corregedor, apresentou ao Comitê de Auditoria os principais destaques do Relatório de 
Atividades da Corregedoria – Prestação de Contas 2019 – 2021. Inicialmente, contextualizou 
os processos que foram trabalhados ao longo do ano e comentou como foram suas 
finalizações. Em seguida, falou dos avanços dos trabalhos da Corregedoria, os trabalhos em 
andamento e a conclusão de alguns trabalhos relativos às contratações SUSE e SOC. Comentou 
sobre a estruturação da equipe da Corregedoria, definição do fluxo de trabalho, atualização 
de normativos e elaboração de Comunicação Normativa – CN, com a aferição dos benefícios 
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do trabalho da Corregedoria e do retorno do trabalho, em termos financeiros ou não 
financeiros. Em seguida, citou um trabalho a ser realizado junto aos Gestores de terceiro nível 
da Empresa, uma vez que foi mapeado que as principais irregularidades estão relacionadas 
com problemas de gestão, sendo assim, vão abordar cases para mostrar como algumas 
situações poderiam ser evitadas, por meio do gerenciamento da situação antes de se tornar 
uma possível denúncia. O COAUD considerou o item como atendido e agradeceu a 
participação do senhor Wesley Ferreira. 

04 – Nota Técnica SUAU nº 015/2020, de  28/09/2020 - Grau de importância dos apontes 
de Auditoria. O senhor Paulo César Cid apresentou aos membros do Comitê de Auditoria a 
Nota Técnica SUAU nº 015/2020, de 28/09/2020. Inicialmente, contextualizou como veio a ser 
desenvolvida tal norma e as dificuldades no tratamento das recomendações. O senhor Luiz 
Cláudio Ligabue ponderou que a norma visa incutir tal cultura na Dataprev e buscar nos seus 
executivos o cumprimento dos prazos, ou que sejam reprogramados com antecedência. 
Seguindo, apresentou a evolução do PAINT atualizado em 23/06/2021 e comentou que das 
ações somente 01 (uma) recomendação está vencida, mas está em tratamento. Continuando, 
falou do objetivo da NT SUAU nº 015 e comentou ser uma demanda do COAUD à época e 
apresentou os critérios objetivos e de avaliação, levando em consideração o tipo, o estado, a 
situação e a idade do apontamento.  Demonstrou como funcionam os pesos distintos de 
acordo com o critério aplicado. Em seguida, apresentou a descrição dos graus de importância 
dos apontes e destacou cada um deles. O Comitê de Auditoria após análise da Nota Técnica 
se manifestou favoravelmente e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação da 
Nota Técnica SUAU nº 015.  
05 – Partes Relacionadas - Revisão da observação das políticas e das transações. O senhor 
Marcelo Baumann, Assessor da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica, apresentou ao 
Comitê de Auditoria o status da aplicação da Política de Transações com Partes Relacionadas. 
Inicialmente, o senhor Marcelo Baumann comentou sobre a análise prévia dos contratos e a 
necessidade em passar pelo COAUD. Informou que são as transações acima de R$ 50 milhões 
(cinquenta milhões de reais) ou 1% (um por cento) do ativo total – parâmetro da CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários) – explicou que não houve até o momento qualquer contrato 
neste parâmetro. O senhor Marcelo Baumann sugeriu ao Comitê implementar como boa 
prática submeter as propostas comerciais/contratos de um mesmo ente e quando sua soma 
ultrapasse esse valor que seja submetido à análise prévia do Comitê. Solicitou alinhar o 
processo mais adequado ao Comitê de Auditoria, uma vez que os contratos são encaminhados 
com um prazo de vencimento exíguo, e neste caso sugeriu submeter previamente a proposta 
comercial.  O senhor Antônio Sequeira comentou que seria importante registrar e formalizar, 
caso não haja transações acima do teto para resguardar a Empresa de uma possível 
fiscalização. O senhor Marcelo Baumann sugeriu um reporte trimestral junto com as 
Demonstrações Contábeis Trimestrais da Empresa para o COAUD tomar conhecimento. O 
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Comitê de Auditoria concordou com as sugestões propostas, acrescentando que haja urgência 
na manifestação do COAUD, que será realizada por e-mail. 
 

06 – Controles Internos. O senhor Alexandre Quaresma apresentou ao Comitê de Auditoria o 
estado dos trabalhos de revisão dos controles internos no nível operacional. O senhor 
Frankmar Ferreira contextualizou o avanço dos trabalhos e a evolução por meio do link da 
cadeia de valor com os processos da Empresa. O senhor Alexandre Quaresma apresentou a 
cadeia de valor monitorada através de painel corporativo em tempo real. Informou que dos 
113 processos que compõem a cadeia de valor, 89 estão com mapa de riscos e 429 riscos estão 
identificados. Apresentou no painel as possibilidades de monitoramento, ações de controle 
por tipo de resposta, andamento dos controles, taxa de risco por categoria. Falou dos 
processos identificados e a pedido do Comitê apresentou alguns processos detalhando seus 
níveis e o que foi mapeado. O senhor Luiz Cláudio Ligabue perguntou sobre os testes dos 
controles internos. O senhor Alexandre Quaresma informou que a Coordenação de Riscos não 
executa o teste de fato. Informou que estão conversando com a Auditoria Interna por se tratar 
de atribuição específica da área, para que não haja sobreposição de tarefas executadas pela 
Auditoria Interna e os trabalhos que serão desenvolvidos na contratação de uma consultoria 
específica. Explicou que a contratação da consultoria foi uma recomendação anterior do 
COAUD para realização dos testes, e comentou sobre o contato realizado com algumas 
empresas. Como próximo passo, citou a elaboração do Estudo Técnico após alinhamento do 
escopo com a Auditoria Interna.  Após considerações, o Comitê de Auditoria parabenizou a 
equipe pelo trabalho e agradeceu a apresentação. 

07 - Informes: a) Pagamento da Remuneração Variável Anual - RVA 2020. O senhor Corinto 
Meffe apresentou informe relativo ao Pagamento da Remuneração Variável Anual - RVA 2020. 
Mostrou a fase atual para o pagamento da RVA e apresentou 2 novas informações relacionadas 
à mudança no método de apuração. Explicou que a Empresa está adotando o modelo Fleuriet 
de contabilidade o que interferiu nessa apuração do RVA. Informou que tudo está devidamente 
registrado no relatório de apuração e justificado pela área técnica. Ressaltou que tal mudança 
não altera o valor da remuneração a ser paga. Comentou, em seguida, sobre diferença na 
fórmula de cálculo do bônus, explicou que mudaram os fatores de apuração, mas não 
contemplaram a apuração do bônus. Finalizando, pontuou que novo relatório da auditoria com 
esta alteração estará devidamente documentada e será apresentada ao Comitê. b) 
Autoavaliação de desempenho individual do Comitê de Auditoria. Foi informado ao 
Comitê de Auditoria o envio da autoavaliação de desempenho e que o formulário 
encaminhado se trata do documento final aprovado pelo COPEL para a avaliação dos 
Colegiados. Foi solicitado que todos respondam para posterior cálculos da médias e 
apresentação do resultado.   
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08 - Discussão/Fechamento dos assuntos tratados no COAUD. Foi informado ao Comitê 
que o Plano de Trabalho 2021 e o orçamento agora desmembrados precisam ser assinados, 
que os documentos serão encaminhados por e-mail após os ajustes realizados, além das atas 
das reuniões anteriores.  
 

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e vinte 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. 24/06/2021. 
 
 
 

ANTONIO 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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