Extrato da Ata da 28ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 23 de julho de 2021
2. Hora: 08h
3. Local/meio: Realizada por videoconferência.
4. Participantes: Isabel Luíza R. M. dos Santos (presidente substituta e diretora de
Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Desenvolvimento e
Serviço, diretor substituto de Relacionamento e Negócio e diretor interino de Tecnologia e
Operações), Brunos Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Paulo Machado
(secretário executivo), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter
Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador-geral do Gabinete da Presidência), Diogo
Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Rafael Mota (consultor
Jurídico), Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura
de TIC), Ricardo do Amaral Nobrega (superintendente de Governança e Gestão Estratégica
Substituto), Fernanda de Albuquerque Ramos (superintendente de Gestão de Pessoas),
Cirineu Roberto Pedroso (gerente do Departamento Jurídico de Demandas Contenciosas), e
Simone Alves Seixas (assessora Jurídica).
5. Assuntos tratados:
I – Apreciação da Ata da Diretoria Executiva: 27ª Reunião Ordinária – 15/07/2021 e
Informe de Atas Pendentes de Assinatura. O colegiado tomou conhecimento sobre as atas
pendentes de assinaturas e registrou que irá analisar a minuta proposta da Ata 27ª Reunião,
a qual será encaminhada posteriormente, após apreciação da diretora de Governança
Corporativa e Jurídica.
II– Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança – 2020. Após considerações, a
Diretoria Executiva aprovou o documento, conforme propositura apresentada pela diretoria
de Governança Corporativa e Jurídica, assinalando que o documento foi apreciado
previamente pelos diretores e será remetido, caso não haja contribuições adicionais, ao
Conselho de Administração na próxima reunião.
III– Trabalho Remoto (Proposta Normativa). A superintendente de Gestão de Pessoas, com
a colaboração do diretor de Administração e Pessoas, apresentou a proposta para a
normatização do trabalho remoto no âmbito da DATAPREV. Iniciou a apresentação,
contextualizando os aspectos positivos do teletrabalho, descrevendo as principais
modalidades e as características de elegibilidade. Consignou os fatores críticos relacionados
ao controle de jornada, ao auxílio financeiro, ao acordo coletivo e aos equipamentos. Destacou
o cálculo de economia, por empregado, e a estimativa de economia, por cenários. O gerente
do Departamento Jurídico de Demandas Contenciosas e o Consultor Jurídico apresentaram
as considerações e ponderações pertinentes aos riscos jurídicos envolvidos. Após
considerações, a Diretoria Executiva, em razão da característica e relevância da matéria,
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tomou conhecimento da proposta apresentada, decidindo por deliberar o assunto em outra
oportunidade, com a presença do Presidente da empresa.
IV – Plano de intervenção no clima organizacional. Matéria não apresentada. O assunto será
tratado na próxima reunião.
V– Voto à Diretoria Executiva: Contratação de suporte técnico e orientação para a
tecnologia Blockchain Ethereum. Após considerações, a Diretoria Executiva autorizou, por
unanimidade, a contratação de suporte técnico e orientação técnica sob demanda, para a
tecnologia Blockchain Ethereum, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, na Modalidade
Pregão Eletrônico, em conformidade com a Solicitação de Compras 005853, Estudo Técnico,
Termo de Referência e Parecer CJUR 416/2021, acostados ao Processo 44103.004850/202056. Assinalou que a contratação consta no Plano de Ação – PA 2021 (A.023.09.19 – Solução
para Blockchain) e necessita da autorização do Ministério da Economia.
VI – Posicionamento Comitê de Crise. Matéria não apresentada.
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