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1. Data:  03 de novembro de 2022. 
 
2. Hora: 09h. 
 
3. Local/meio: Realizada por videoconferência.  
 
4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa e diretor 
Jurídico, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa substituto, e diretor de Administração 
e Pessoas substituto), Flávio Ronison Sampaio (diretor de Produtos e Soluções), Alan do 
Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), Antônio Hobmeir Neto (diretor de 
Tecnologia e Operações), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (secretário executivo substituto), 
Valter Vinicius de F. Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), a 
senhora Denise Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), a senhora Aline 
Pessotti Rangel (coordenadora geral substituta de Comunicação Social), o senhor Frankmar 
Ferreira Fortaleza (superintendente de Gestão Estratégica), o senhor Eucherio Lerner 
Rodrigues (superintendente Financeiro), a senhora Juliana Ferris de Oliveira 
(superintendente de Produtos de Dados e Analise), e o senhor Saulo Milhomem dos Santos 
(superintendente de Relacionamento Comercial e Mercados). 
 
5. Assuntos tratados:  
 
I – Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes. Apreciação da Ata da 39ª 
Reunião Ordinária, ocorrida em 26 de outubro de 2022 - O Secretário Executivo Substituto 
solicitou que os diretores analisem as atas apresentadas e encaminhem suas contribuições 
para confecção do texto final. O Colegiado foi informado que não há atas pendentes de 
assinatura. 

II – Informe - Contratação de auditores independentes 2023-2025 – O superintendente 
Financeiro, reportou ao colegiado, a situação da contratação de empresa de auditoria 
independente para os anos de 2023 a 2025. Explicou que estava prevista a renovação do 
contrato com a atual empresa que presta esse serviço, mas a Superintendência Jurídica 
(SJUR) informou a impossibilidade de prorrogação. Consignou que foi elaborado novo Termo 
de Referência e Estudo Técnico e que o processo se encontra na área de Compras, com 
previsão de finalização em 13 de janeiro de 2023. Após questionamentos e esclarecimentos, 
a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas. 

III - Solicitação de patrocínio - Data Center Dynamics – Brasil – A coordenadora geral 
substituta de Comunicação Social apresentou proposta de patrocínio referente ao Data Center 
Dynamics Connect 2022. Apresentou um balanço sumário dos patrocínios diretos já 
aprovados. Explicou que o evento DCD Connect 2022 é focado no comprador e que reúne os 
principais executivos da cadeia de suprimentos de construção e design de data centers, em 
cada uma das suas segmentações geográficas, durante 24 horas de reuniões, sessões de 
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Request for Proposal (RFP) e demonstrações interativas para acelerar a exploração 
tecnológica e ajudá-los a tomar decisões informadas com maior rapidez.  Quanto ao Comitê 
de Patrocínios, consignou que esta proposta foi aprovada por unanimidade. Após 
questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a proposta de patrocínio, 
conforme apresentada 

IV – Matéria de caráter reservado.  

 


