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1. Data:  29 de dezembro de 2022. 
 

2. Hora: 09h. 
 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 
  

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente da Empresa), Isabel Luiza R. M. 
dos Santos (diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), Gilmar Souza de 
Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), 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),  Paulo Machado (secretário executivo), 
Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Valter 
Vinicius de F. Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Denise 
Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Eucherio Lerner Rodrigues 
(superintendente Financeiro), Carla Paluma Calile (superintendente de Aquisições e Contratos 
com Fornecedores substituta ), Rogerio Lineu Arita (superintendente Jurídico substituto), 
Alexandre Pires Pelliccione (superintendente de Negócios), William Veronesi Rocha (gerente 
executivo do Departamento de Inovação), Edmar dos Santos Ferreira Júnior (superintendente 
de Produtos da Previdência e INSS), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de Gestão 
Estratégica), Juliana Ferris de Oliveira (superintendente de Produtos de Dados e Análise), e 
Claudia Maria Nunes Bittencourt (gerente executiva do Departamento de Produtos de 
Benefícios Previdenciários). 

5. Assuntos tratados:  

I – Matéria de caráter reservado.   

II – Matéria de caráter reservado. 

III - Apresentação da Fábrica de Inovação – O gerente executivo do Departamento de 
Inovação apresentou, para conhecimento da Diretoria Executiva, a proposta inicial do 
conceito para possível contratação da Fábrica de Inovação, informando que o direcionamento 
para o início dos estudos da Fábrica de Inovação se deu no momento da elaboração do Plano 
de Ação de 2022 e que o trabalho se encontra na fase de levantamento de propostas 
comerciais e possíveis fornecedores. Exibiu o cronograma de atividades discriminando as 
tarefas e fases, inclusive as que já foram concluídas. Após questionamentos e 
esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas. 

IV – INFORME: Desenvolvimento de Sistemas no Contrato Previdenciário do INSS – O 
superintendente de Negócios apresentou a proposta do novo modelo de serviços de 
desenvolvimento de sistemas, contextualizando por meio da visão geral dos principais 
elementos de um produto e/ou serviço no modelo atual o atendimento, e o desenvolvimento 
são alocados por demanda, operação e suporte, serviços de sustentação e infraestrutura de 
TIC. Concluiu dizendo que a área está trabalhando para se adequar à orientação da SGD. 
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Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações 
prestadas. 

V – Plano de Modernização do SABI/PRISMA – O superintendente de Produtos da 
Previdência e INSS, com a colaboração da gerente executiva do Departamento de Produtos 
de Benefícios Previdenciários, apresentou o projeto de modernização SABI, PRISMA e SIBE-
LOAS. Explicou que o foco desse projeto é a modernização do SIBE para desativação do 
PRISMA, SABI e SIBE-LOAS, e que inclui todos os benefícios e processos (concessão, revisão, 
prorrogação, judicial e recurso) tratados pelos sistemas atuais, a fim de manter a 
continuidade do negócio. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva 
agradeceu as informações prestadas. 

VI- Solicitações de Mudança para o Projeto Gratificado da Automação de Benefícios na 
pensão por morte (B21) – Matéria não tratada. 

VII – RETORNO: Encerramento do projeto Serviços do CNIS para automação do INSS - 
Matéria a ser tratada por e-mail.  

INFORMES: a) Revisão do Manual de Contratações - Matéria não tratada. b) REPORTE: 
Estratégia para modernização do ERP da DATAPREV – Solução de custos – Matéria não 
tratada 

 

 

 

 


