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1. Data:  14 de janeiro de 2022. 

 

2. Hora: 09h. 

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa), Gilmar 
Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Flávio Ronison Sampaio (diretor de 
Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e 
Negócio, e diretor de Tecnologia e Operações substituto), Isabel Luíza R. M. dos Santos 
(diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Pedro Henrique Ornellas Marchiori 
(secretário executivo substituto), Denise Christine da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), 
Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência),  
Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão de Pessoas), Leonardo Felipe da Silva 
(superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Ênio Henrique do Nascimento Santos 
(assessor de Divisão),  Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão 
Estratégica) e Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador geral de Planejamento e Gestão),  
  
5. Assuntos tratados:  
 
I – Ata da 1ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e informe de atas pendentes de 

assinaturas. A ata foi encaminhada para a avaliação da Diretoria de Governança Corporativa 

e Jurídica, que enviará posteriormente com suas contribuições. O Colegiado foi informado 

sobre as atas pendentes de assinatura.  

II – 02 – Fechamento da GVR do 4º trimestre de 2021 – A diretora de Governança 
Corporativa e Jurídica com a colaboração do Coordenador Geral de Planejamento e Gestão, 
apresentou o resultado da GVR referente ao 4º trimestre/2021, informando que a evolução 
foi muito positiva. Na sequência o Coordenador geral de Planejamento e Gestão discorreu 
sobre os resultados alcançados para fechamento dos desafios da GVR do 4º trimestre, 
informando, para apreciação da Diretoria, os itens a seguir: 1) Tecnológico D3 - 

Restabelecer a atualização periódica da base do MDM Cidadão (com a conclusão das 

competências de Nov/2019 até Nov/2021 (Alcançado). 2) Corporativo D13 - Aumentar em 

20% a eficiência de resposta aos documentos recebidos na DRN: (Alcançado). 

III – Desafios, Pesos e Metas para a GVR do 1º Trimestre de 2022 – O Coordenador geral 

de Planejamento e Gestão apresentou a proposta de desafios da GVR do 1º (primeiro) 

trimestre, informando se tratar de 16 (dezesseis) desafios, sendo 13 (treze) corporativos e 3 
(três) tecnológicos. Pontuou os desafios e pesos corporativos, os quais foram apreciados e 

aprovados pela Diretoria Executiva.  
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IV – Trabalho híbrido e teletrabalho/retorno presencial – A Superintendente de Gestão de 

Pessoas contextualizou o tema, assinalando o cenário para o trabalho híbrido e teletrabalho 
presencial. A Diretoria Executiva, considerando o aumento do número de casos de pessoas 

infectadas pela COVID-19, resultante da variação Ômicron, deliberou pela suspensão do 

retorno ao trabalho presencial. 

V – EXTRA PAUTA: Informe do Comitê de Crise COVID-19 – A Diretoria Executiva, após 
apreciar o resultado do monitoramento executivo relativo ao cenário geral de empregados e 

colaboradores vacinados e a situação do cenário COVID-19, diante dos números 

apresentados, ratificou a deliberação da suspensão do retorno ao trabalho presencial na data 

prevista de 31 de janeiro e solicitou o acompanhamento e reporte semanal, a este Colegiado, 

do tema em questão. 


