
 
 

 

 Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva 

 

16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – Parte 1 

15.06.2020 

 

1. Data:  15 de junho de 2020. 

 

2. Hora: 08h e 30 min 

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos 
Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), Thiago Carlos de Sousa Oliveira 
(Diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luiza R. M. dos Santos (Diretora de 
Governança Corporativa e Jurídica), André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e 
Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), Pedro Henrique Ornellas 
Marchiori (Secretário Executivo substituto), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso 
(Assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (Coordenador Geral 
do Gabinete da Presidência), Liana Maria Coelho Verdini (Coordenação Geral de 
Comunicação Social), José Porphirio Araújo de Miranda, (Superintendente de 
Gestão de Pessoas) e Rafael de Moraes Mota (Consultor Jurídico). 

    
5. Assuntos tratados:  
 
 

I. Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 12 ª Reunião 
Extraordinária. Matéria não apreciada no momento da reunião. As 
considerações serão enviadas por e-mail. 

 
II. Voto à Diretoria Executiva: Aditivo ao contrato Oracle – Suporte técnico 

e serviços de Infraestrutura de TIC. A Diretoria Executiva, após 

questionamentos e justificativas, autorizou, por unanimidade, a proposta 

apresentada pela Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao aditivo 

do Contrato 1.030247.2019, (Processo 44101.000058/2019-17), no valor de 

R$ 232.846,24.  
 

III. Plano de Comunicação para DATAPREV. A Diretoria Executiva, após 

considerações a respeito da necessidade de amadurecer as discussões 

manifestou-se favorável à proposta inicial, conforme estratégia apresentada, 

solicitando que o assunto seja novamente submetido à apreciação do 

Colegiado conforme prossiga seu desenvolvimento. Aprovada, por 

unanimidade, a proposta de Plano de Comunicação para a DATAPREV, 



conforme estratégia apresentada, com solicitação de que a matéria seja 

novamente submetida à apreciação do Colegiado, após o desenvolvimento 

do plano. 
 

IV. Apresentação: Prova de Vida (Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS). Apreciada a proposta do Projeto de Prova de Vida, identificado pelo 
INSS como uma oportunidade de melhoria aos serviços prestados ao 
cidadão. Após contextualização, a Diretoria Executiva sugeriu que a equipe 
da Diretoria de Desenvolvimento e Serviço - DDS continue os trabalhos 
relacionados ao projeto, com retorno para deliberação tão logo as questões 
técnicas e comerciais abordadas na reunião sejam solucionadas. 
 

V. Pipeline Negócio. Assunto não tratado.  
 

VI. Estrutura de Custos referente à Nova Proposta - Contrato DATAPREV x 
INSS. Assunto não tratado. 
 

VII. Orientações dos órgãos de controle e auditoria interna à DATAPREV 
(recomendações e determinações). Assunto não tratado. 

 
VIII. Remuneração de horas extras para advogados-empregados em 

teletrabalho. Atuação em juízo para apresentar defesa nas ações 
judiciais alusivas ao pedido do Auxílio Emergencial, com quantitativo 
em média de 50 ações judiciais por dia, sem prejuízo do tratamento 
processual do acervo precedente ao início do período declarado de 
calamidade pública (Covid-19). Esclarecidas as necessidades e as razões 
que levaram ao pagamento de remuneração de horas extras para 
advogados-empregados em teletrabalho, nos termos e condições expostos 
pela diretora de Governança Corporativa e Jurídica, a Diretoria Executiva 
aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada. 

 
IX. Estratégia de contratação de serviços de pessoas com deficiência. 

Apresentada a estratégia de contratação, o cenário proposto, a legalidade e 
formalidade do processo, a Diretoria Executiva, após considerações e 
recomendações, solicitou que a matéria retorne, para deliberação na próxima 
reunião, com a manifestação formal da consultoria jurídica. 

 

 


