Extrato da Ata da 29ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 29 de julho de 2021
2. Hora: 08h
3. Local/meio: Realizada por videoconferência.
4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), Isabel Luíza R. M. dos
Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de
Desenvolvimento e Serviço e diretor interino de Tecnologia e Operações), Brunos Burgos
Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de
Relacionamento e Negócio), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva
Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenadorgeral do Gabinete da Presidência), Fernanda de Albuquerque Ramos (superintendente de
Gestão de Pessoas), Dhebora Belém Varela Sampaio (Gerente do Departamento de Gestão de
Carreira), Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Antônio
Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Ênio
Henrique do Nascimento Santos (assessor de divisão da Superintendência de Gestão de
Serviços de TIC), Luciana Lopes Bon (gerente de Gestão e Fiscalização de Contratos) e Rafael
Mota (consultor Jurídico).
5. Assuntos tratados:
I – Apreciação das Atas da Diretoria Executiva: 28ª Reunião Ordinária – 23/07/2021 e 15ª
Reunião Extraordinária – 26/07/2021, 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 das atas referenciadas, as quais já foram disponibilizadas pela
diretora Isabel Santos
II– Solicitação de análise de pleito e encaminhamento para providências. Contrato
01.024309.2017 – Processo 44101.000013/2017-72 (TELEBRAS). Assunto de caráter
reservado.
III– Plano de Intervenção no clima organizacional. A superintendente de Gestão de Pessoas,
com a colaboração do diretor de Administração e Pessoas, apresentou a proposta do plano
de intervenção no clima organizacional da Empresa. O diretor de Pessoas ressaltou a
importância do engajamento da gestão para se alcançar o aprimoramento do clima
organizacional na Empresa. Em seguida, a superintendente de Gestão de Pessoas apresentou
o Plano de Intervenção no clima organizacional, com o objetivo de fazer da DATAPREV um
lugar ainda melhor para trabalhar, a partir da análise dos itens definidos como críticos (itens
pouco favoráveis e desfavoráveis) constantes na análise dos resultados da Pesquisa de Clima
organizacional realizada em 2020. Mencionou que o objetivo é poder usar essa pesquisa de
clima organizacional como ferramenta de gestão. Por fim, apresentou os próximos passos:
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monitoramento do plano de intervenções e aplicação de nova pesquisa, prevista para
outubro/2021, a fim de verificar a efetividade. A Diretoria Executiva agradeceu a
apresentação, manifestando-se de forma favorável aos trabalhos.
IV – Reajuste da tabela de funções de confiança. A Diretoria Executiva, após
questionamentos e considerações, indeferiu a proposta de aumento da tabela de funções de
confianças, observando que, após o resultado da nova pesquisa em relação ao mercado de
tecnologia, com parâmetros mais realistas de cada função, o tema retorne para nova
apreciação deste Colegiado.
V– Proposta de gravação das reuniões da Diretoria Executiva. O coordenador-geral do
Gabinete da Presidência apresentou a proposta de gravação das reuniões da Diretoria
Executiva a fim de subsidiar a Secretaria Executiva nas elaborações das atas. Após
considerações, a Diretoria Executiva aprovou a gravação das reuniões, por meio da
ferramenta TEAMS, enquanto as reuniões forem virtuais, cabendo também a utilização de
gravador portátil, da empresa, para reuniões presenciais, deliberando que o acesso do
conteúdo será disponibilizado apenas à equipe da Secretaria Executiva, responsável pela
condução da reunião, e aos diretores, devendo ser excluído do sistema (TEAMS), bem como
destruído, após a elaboração e a assinatura da ata.
VI– Informativo: Posicionamento Comitê de Crise. O assessor de divisão da
Superintendência de Gestão de Serviços de TIC apresentou o posicionamento do Comitê de
Crise em relação ao Covid19, atualizando o número de casos, por localidade, e o número de
óbitos na Empresa. Contextualizou o cenário de vacinação e os números da pesquisa da
DATAPREV, destacou que foram obtidas 1406 respostas válidas, que demonstram que 65%
dos empregados informaram ter tomado a primeira dose, 22% segunda dose e 13% ainda
não vacinaram. O presidente solicitou apresentar, para a próxima reunião, a estatística de
vacinação, considerando os colaboradores que já estão dentro do calendário de vacinação (1ª
e 2ª doses), bem como avaliar como os demais órgãos estão tratando a obrigatoriedade de
vacinação.
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