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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

REALIZADA AOS 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2.022 

 
SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS 

CNPJ nº 51.245.355/0001-81 

 
Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:00 

horas, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da Sociedade Previdenciária 

Rumos (“Sociedade”), com sede social sita à Alameda Itapecuru, 506/Parte, 

Alphaville, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhados da Sra. 

Valéria Sant’Ana Rocha, da equipe de gestão da Sociedade. Na qualidade de 

Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Superintendente, 

Financeiro, de Gestão de Riscos e AETQ, Sr. Alexandre Garcia de Carvalho, que 

designou a mim, Gustavo Queiroz Haddad, para servir como Secretário da Mesa. A 

reunião foi realizada por videoconferência, conforme prevê o Art. 12 do Regimento 

da Diretoria Executiva. Verificado o quórum para início dos trabalhos, o Sr. 

Presidente informou aos presentes que, conforme já era do conhecimento de todos, 

a Ordem do Dia consistia dos seguintes itens: a) aprovação de proposta de 

antecipação de reajuste salarial para os membros da equipe de gestão da 

Sociedade; b) aprovação de proposta de ajuste dos critérios e metas da 

administração; e c) aprovação de proposta de aprimoramento das regras de 

contribuições variáveis sobre 13º salário e Programa de Participação nos 

Resultados. O Sr. Presidente colocou então em discussão o item “a” da Ordem do 

Dia e concedeu a palavra à Sra. Valéria Sant’Ana Rocha, que informou os presentes 

da ausência, até aquele momento, de uma convenção coletiva de trabalho, firmada 

entre o Sindicato dos Securitários e o Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, que estabeleça o valor do reajuste salarial a ser 

concedido pela Sociedade a seus empregados a partir do mês de janeiro de 2.022. 

A Sra. Valéria relembrou os presentes, ainda, de que nos últimos vários anos o 

acordo entre esses sindicatos foi o de conceder reajuste salarial anual equivalente 
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à variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (“INPC”), divulgado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para os doze meses 

anteriores ao da data base da categoria dos securitários. O Sr. Presidente então 

expôs aos presentes os cálculos dos reajustes salariais propostos para os membros 

da equipe de gestão da Sociedade e da relação que, uma vez ajustados, manteriam 

com as guias salariais vigentes. Destacou que, para que o reajuste salarial pela 

variação integral do INPC fosse concedido, seria necessária a aprovação de novas 

guias salariais pelo Conselho Deliberativo da Sociedade, nos termos do Plano de 

Cargos, Salários e Benefícios da Sociedade. Debatida a questão entre os presentes, 

os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, propor ao Conselho Deliberativo da 

Sociedade reajuste das guias salariais e a concessão de reajustes dos salários dos 

membros da equipe de gestão da Sociedade pela variação integral do INPC nos doze 

meses anteriores. Os Srs. Diretores decidiram, ainda, também por unanimidade, 

solicitar da Sra. Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan, membro da Diretoria 

Executiva da Sociedade, que encaminhe aos Srs. Conselheiros Deliberativos, por 

correspondência eletrônica, com a devida antecedência à próxima reunião do 

Conselho Deliberativo da Sociedade, a proposta formal e detalhada desses 

reajustes. Passando ao item “b” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente discorreu sobre 

o adiamento da implantação de um programa de operações de empréstimos aos 

participantes do Plano CD RUMOS, em atendimento a solicitações por parte das 

patrocinadoras desse plano. Propôs que fosse solicitada, ao Conselho Deliberativo 

da Sociedade, alteração dos critérios e metas da administração da Sociedade para 

o exercício de 2.021, de forma a refletir o atendimento a essas solicitações. Não 

havendo perguntas, observações ou objeções dos presentes, os Srs. Diretores 

decidiram, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente de alterações dos 

critérios e metas da administração da Sociedade para o exercício de 2.021 e 

encaminhá-la à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. Colocado em 

discussão o item “c” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente destacou aos presentes os 

aprimoramentos propostos às regras pertinentes às Contribuições Variáveis das 

Patrocinadoras do Plano CD RUMOS. Debatida a questão e ajustada a proposta à 
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satisfação dos Srs. Diretores, estes decidiram, por unanimidade, encaminhá-la à 

apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. Finda a Ordem do Dia, o Sr. 

Presidente franqueou a palavra aos presentes. Como nada mais tínhamos a tratar, 

determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada 

conforme, foi assinada pelos Srs. Diretores e pelo Secretário da Mesa. Barueri, 19 

de janeiro de 2.022. 

 

 

 

 
 

Gustavo Queiroz Haddad Alexandre Garcia de Carvalho 

Diretor Executivo e Diretor Executivo 

Secretário da Mesa e Presidente da Mesa 
 

 

 

 

 

Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan 

Diretor Executivo 
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