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1. Data:  21 de março de 2022 
 
2. Hora: 16h 
 
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) e, Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador-
geral do Gabinete da Presidência).  

5. Assuntos tratados:  
 
I – Apresentação das Contratações de TI – Programa de Dispêndios Globais – PDG 2022. 
O Diretor de Tecnologia e Operações apresentou o resultado do trabalho de análise de 
readequação baseado na apropriação de CAPEX e OPEX 2022. Consignou que todo o 
acompanhamento está sendo baseado na formalização com base nos valores do Clarity, e 
que as alterações de cotação serão devidamente atualizadas na ferramenta assim que 
incorporadas ao processo de aquisição e sua mudança será ajustada no Programa de 
Dispêndios Globais – PDG. Assinalou as principais aquisições previstas para 2022, em CAPEX 
e em OPEX, informando a situação em que se encontra cada um deles. O Presidente solicitou 
que, para a reunião do Conselho de Administração, seja feita uma planilha de análise 
informando a situação em que se encontram todos os projetos de aquisição com a previsão 
de apropriação, mês a mês, dos valores a apropriar e a data prevista. Após questionamentos 
e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu a apresentação. 

II - Apresentação Indicador TO_SMC (Taxa de Obsolescência TI Serviços Missão Crítica) – 
O Diretor de Tecnologia e Operações apresentou a nova lista de taxa de obsolescência, 
TOSMC, baseada na evolução para um foco mais estratégico, com olhar no impacto em 
negócio, imagem e cidadão, cujos serviços terão a visão priorizada pelo cliente no 
Planejamento Anual. Demonstrou a lista dos 39 serviços de missão crítica, dentre os quais, 
foram identificados 18 serviços que precisam de modernização em código (desenvolvimento). 
Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu a apresentação. 

 


