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1. Data:  11 de março de 2022 
 
2. Hora: 14h 
 
3. Local/meio: Realizada por videoconferência 
 
4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), Gilmar Souza de Queiroz 
(diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento 
e Negócio),  Flávio Ronison Sampaio (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Gustavo Sanches 
(diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (diretora de 
Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro Henrique 
Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados),  Denise Christine da Silva 
Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador-
geral do Gabinete da Presidência) e, Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente 
Financeiro).  

5. Assuntos tratados:  
 
I – Análise de demonstrativos contábeis de 2021 e relatório da administração - O senhor 
Paulo Haick apresentou, para apreciação e deliberação, as demonstrações contábeis de 2021, 
iniciando pelas receitas, a qual teve um crescimento na ordem de 12,6%. Na sequência 
discorreu acerca do Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE, receita líquida adicional 
de R$ 171,4 milhões de reais principalmente das Instituições Financeiras, Ministério do 
Trabalho e Cidadania Explanou os valores do fluxo de caixa livre (realizado e acumulado) e a 
evolução mensal do caixa. Demonstrou os números referentes ao balanço passivo (circulante 
e não circulante), indicando: a provisão trabalhista reduzida em 14,1% gerada por reanálise 
de êxito e cálculos. Quantos aos litígios judiciais, esclareceu que as ações são classificadas 
em: perda provável, provisionadas; perdas possíveis, divulgadas em nota explicativa; remotas, 
monitoradas para acompanhamento de sua evolução. Informou os valores empregados em 
investimentos em imóveis, móveis, máquinas e equipamentos e equipamentos de tecnologia 
da informação. Exibiu o parecer da empresa de auditoria independente (Russell Bedford), 
consignando que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis 
adotadas. 

II - Voto à Diretoria Executiva: Orçamento de Capital 2022 e destinação do Resultado do 
Exercício 2021. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou as 
propostas de Orçamento de Capital de 2022, conforme previsto no Artigo 196 da Lei 6.404/76, 
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e de distribuição do resultado do exercício de 2021, as justificativas para a Retenção de 
Lucros, para o financiamento do programa de investimentos de 2022 e para exercício 
subsequente de 2023, recomendando submeter a matéria à apreciação do Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal. 


