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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

REALIZADA AOS 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2.022 

 
SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS 

CNPJ nº 51.245.355/0001-81 

 
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00 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 Sras. Valéria Sant’Ana 

Rocha e Márcia Maria Soares de Sena, da equipe de gestão da Sociedade, e da Sra. 

Tatiana Bhering Roxo, da Barra, Barros e Roxo Advogados, que presta serviços de 

assessoria jurídica à 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 

de um único item: situação da adequação da Sociedade à Lei Geral de Proteção de 

Dados. O Sr. Presidente colocou então a Ordem do Dia em discussão e concedeu a 

palavra à Sra. Tatiana Bhering Roxo, que discorreu sobre as fases do projeto de 

adequação da Sociedade à Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), destacando 

quais já haviam sido concluídas e quais encontravam-se em andamento, bem como 

o prazo previsto para a sua conclusão. A Sra. Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan 

pediu a palavra e questionou os presentes sobre a integração dos esforços de 

conformidade à LGPD aos processos de governança da Sociedade. O Sr. Presidente 

esclareceu que os riscos pertinentes a eventual descumprimento da LGPD e as 

respectivas atividades de controle destinadas a mitigá-los já foram devidamente 

relacionados e documentados e serão objeto de apreciação pelos órgãos estatutários 
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da Sociedade ainda no primeiro semestre de 2.022. A Sra. Ana Cristina retomou a 

palavra e sugeriu que fosse elaborada campanha de comunicação, para o 

esclarecimento dos participantes e assistidos dos planos administrados pela 

Sociedade, de seus direitos como titulares de dados pessoais e das medidas 

adotadas pela Sociedade para protegê-los. Encerrados os debates sobre o tema, os 

Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, acatar e sugestão da Sra. Ana Cristina 

e solicitar da equipe de gestão da Sociedade que elabore e execute a referida 

campanha de comunicação durante o ano de 2.022. Finda a Ordem do Dia, o Sr. 

Presidente colocou em discussão a exigência pela LGPD da indicação de um 

encarregado pelo tratamento de dados pessoais (“DPO”). O Sr. Presidente propôs 

que tal indicação recaísse sobre a Sra. Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan, que 

prontamente aceitou a atribuição. Discutida a questão entre os presentes, os Srs. 

Diretores decidiram, por unanimidade, indicar a Sra. Ana Cristina Teixeira de Castro 

Piovan como DPO da Sociedade. Em seguida, 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, 11 de março 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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