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1. Data:  07 de fevereiro de 2022. 

 

2. Hora: 14h30.  

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 

4. Participantes: Marcelo Kalume Reis (Presidente do Conselho Fiscal), Rodrigo Brandão de 

Almeida e Igor Montezuma Sales Farias (Conselheiros), Senhor Paulo Machado, (Secretário-

Executivo), Irinilson Antônio de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão 

Contábil), Ana Cristina de Melo Costa (Gerente da Divisão de Registros Contábeis), Francisco 

Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro) e Liana Maria Coelho Verdini 

(Coordenadora Geral de Comunicação Social). 

5. Assuntos tratados:  
 

I – Leitura e aprovação da Ata da 460ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Os 

Conselheiros aprovaram a Ata em questão. 

II – Pauta de verificação Mensal: 
 Desempenho Econômico-Financeiro: 1. Análise dos balancetes ou demonstrativos 
contábeis do período, comparando-os com o mês anterior, com ênfase nos principais 
indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas 
ref.: dezembro/2021; 2. Exame da evolução dos Créditos a Receber em atraso ref.: 
dezembro/2021 e; 3. Acompanhamento dos valores referentes ao faturamento e aos 
recebimentos brutos dos clientes estatais e privados. ref.: dezembro/2021.  A Gerente da 

Divisão de Registros Contábeis apresentou o Relatório GFinanças destacando as 

demonstrações com posição em dezembro de 2021, com foco nos pontos mais relevantes do 

Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Citou que o resultado 

acumulado no período foi positivo em R$ 355.871 mil, com acréscimo de 34,2% em relação 

ao mesmo período de 2020 (positivo em R$ 265.101 mil) e que a Receita Bruta aumentou em 

12,6%, no comparativo entre os exercícios 2020/2021. Destacou ainda os principais aspectos 

relacionados à evolução dos créditos a receber em atraso e os valores referentes ao 

faturamento e recebimentos junto aos clientes. Discorreu sobre a evolução orçamentária 

(valor mensal, acumulado, e o comparativo entre o estimado e realizado), exercício 2020 e 

2021, assinalando os números relevantes. Após apresentação e esclarecimentos, o Colegiado 

considerou o item atendido.  

Fiscalização dos Atos de Gestão: 4. Exame das atas das reuniões da Diretoria Executiva, 
do Conselho de Administração e das Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e /ou 
Extraordinárias, das Atas do Comitê de Auditoria Estatutário e Atas do Comitê de Pessoas, 
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.  O Conselho apreciou as seguintes Atas: Diretoria 

Executiva (40ª a 44ª e 46ª Ordinárias 2021, 1ª Ordinária 2022 e 24ª a 26ª e 28ª 
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Extraordinárias de 2021), Conselho de Administração (389ª - parte 3 e 390ª – parte 2 

Ordinárias e 6ª Extraordinária), Comitê de Auditoria Estatutário (75ª, 77ª a 81ª Ordinárias 

2021 e 74ª, 76ª e 82ª Extraordinárias 2021) e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 

Remuneração (11ª e 12ª Ordinárias 2021 e 9ª - parte 2 e 10ª Extraordinárias 2021). O 

Colegiado, após apreciação do material, solicitou informações pontuais, as quais foram 

apresentadas as justificativas requeridas. 

Estruturas de Controle: 5 Acompanhar as orientações oriundas da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Foram apresentados os Ofícios: 

SEI 4891/2021/ME de 15/12/2021 (Detalhamento Mensal do PDG 2022); SEI 4892/2021/ME 

de 15/12/2021 (Informações para Prestação de Contas do Presidente da República PCPR 

2021); SEI 323975/2021/ME de 10/12/2021 (Relatório do 5º ciclo do Indicador de 

Governança SEST – IG SEST); SEI 266/2022/ME de 05/01/2022 (Retificação da 

Reconsideração do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR/2021); SEI 

274/2022 de 05/01/2022 (Retificação da Reconsideração do Programa de Participação dos 

Lucros ou Resultados – PLR/2021) e SEI 15964/2022/ME de 21/01/2022 (Assembleia Geral 

Ordinária da DATAPREV). O Conselho, após análise, em atenção aos Ofícios 

SEI/4891/2021/ME e SEI/4892/2021/ME, SEI 266/2022/ME e SEI 274/2022, o Conselho 

solicitou esclarecimentos adicionais, os quais foram apresentados no momento da reunião, 

recomendado que na próxima reunião o tema referente reconsideração do PLR 2021 seja 

mais bem detalhado. O Colegiado agradeceu as informações e considerou o item atendido. 

Compras e Alienação: 6. Examinar os relatórios de aquisições e contratações da empresa, 
especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 

8.666/93) ref.: dezembro/2021.  Após análise das informações apresentadas no Relatório 

de exame de aquisições e contratações da empresa, o Colegiado considerou o item atendido. 

Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias: 7. Acompanhar os relatórios fornecidos 
pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código 
de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como das ações 
disciplinares tomadas pela administração. Ref.: Ouvidoria ref.: dezembro/2021. Os 

Conselheiros consideraram o item atendido, após análise das informações apresentadas no 

relatório. 

Assuntos Gerais: a) Apresentação sobre os pagamentos em atraso (multas/encargos e 
outros) - O Superintendente Financeiro apresentou ao Conselho o Relatório de Estoque de 

Dívidas de Longo Prazo em dezembro de 2021. Discorreu sobre o valor principal da Dívida, 

encargos faturas pagas e encargos faturas não pagas dos clientes PGFN, SRFB, MTE, INSS e 

outros, contextualizando o histórico das dívidas de cada cliente, juntamente com a proposta 

de encaminhamento da nova estratégia de recebimento. O Conselho Fiscal destacou a 

importância de que os acordos sejam discutidos internamente com os interessados antes da 

formalização da proposta de cobrança.  
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b) Assembleia Geral Ordinária marcada para 12/04/2022 – O Conselheiro Igor Montezuma 

Sales Faria foi indicado pelo Colegiado para representar o Conselho Fiscal na Assembleia 

Geral Ordinária marcada para o dia 12/04/2022.  


