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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

REALIZADA AOS 21 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2.022 

 
 

SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS 

CNPJ nº 51.245.355/0001-81 

 
 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 16:00 

horas, reuniram-se os membros integrantes 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 

das Sras. Valéria Sant’Ana Rocha e Márcia Maria Soares de Sena, membros 

integrantes 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 Interno da Diretoria 

Executiva. Verificado o quórum para início dos trabalhos, o Sr. Presidente informou 

aos presentes que, conforme era do conhecimento de todos, a Ordem do Dia 

consistia dos seguintes itens: a) aprovação do Relatório da Diretoria Executiva; b) 

aprovação dos pareceres e demonstrações atuariais; c) revisão de variações nos 
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saldos contábeis; d) aprovação das demonstrações contábeis; e) avaliação do 

cumprimento de metas da administração; f) aprovação de proposta do cálculo de 

participação nos resultados e bônus anual; g) aprovação da proposta de critérios e 

metas da administração; h) aprovação de proposta da metodologia de cálculo do 

fator da sociedade para participação nos resultados e bônus anual; i) aprovação de 

proposta de criação de fundo administrativo compartilhado. Dando início à 

apreciação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente discorreu sobre o item “a”. Destacou 

os principais aspectos da gestão previdencial, gestão dos investimentos e gestão 

administrativa da Sociedade empreendidas pela Diretoria Executiva ao longo do 

exercício de 2.021, conforme documentado na minuta do Relatório Anual da 

Diretoria Executiva relativo a esse exercício, enviada com antecedência aos Srs. 

Diretores para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões e aprimorada a 

minuta à satisfação dos presentes, os Srs. Diretores decidiram aprovar, por 

unanimidade, o Relatório Anual da Diretoria Executiva relativo ao exercício de 2.021 

e encaminhá-lo, devidamente formalizado pela Diretoria Executiva, à apreciação dos 

Conselhos Fiscal e Deliberativo da Sociedade. Dando seguimento à reunião, o Sr. 

Presidente passou ao item “b” da Ordem do Dia. Discorreu sobre as hipóteses e 

premissas atuariais adotadas para o Plano DUPREV BD no encerramento do exercício 

de 2.021, destacando a alteração da taxa real de juros anual e a manutenção das 

demais em relação ao encerramento do exercício anterior, conforme decidido pelo 
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Conselho Deliberativo da Sociedade em sua reunião ordinária realizada aos 10 de 

dezembro de 2.021 e documentada em ata específica. Relembrou os presentes de 

que, por ser o Plano CD RUMOS estruturado na modalidade de contribuição definida, 

suas provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta formados pelas 

contribuições e deduções, acrescidas do retorno de investimentos, não cabendo a 

utilização de quaisquer hipóteses e premissas atuariais para a determinação de seus 

compromissos. Passou então à exposição do resultado da avaliação atuarial do Plano 

DUPREV BD para o exercício de 2.021, documentada no parecer atuarial, enviado 

aos Srs. Diretores com a devida antecedência para a sua preparação prévia. 

Esclarecidas as suas questões, os Srs. Diretores decidiram aprovar, sem ressalvas, 

por unanimidade, o Parecer Atuarial e a Demonstração Atuarial do Plano DUPREV 

BD e encaminhá-los à apreciação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Sociedade. 

Os Srs. Diretores decidiram também aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, os 

Pareceres e Demonstrações Atuariais do Plano DUPREV CD e encaminhá-los também 

à apreciação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Sociedade. Colocado em 

discussão o item “c” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente reiterou as conclusões do 

exame das variações mensais dos saldos contábeis da Sociedade no segundo 

semestre de 2.021, tudo conforme o documentado nas Notas 29 e 30/2021, 

enviadas aos Srs. Diretores com a devida antecedência, para a sua preparação 

prévia. Não havendo questões dos presentes, os Srs. Diretores decidiram, por 
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unanimidade, aprovar sem ressalvas as referidas Notas 29 e 30/2021 e encaminhá- 

las à apreciação do Conselho Fiscal da Sociedade. O Sr. Presidente colocou então 

em discussão o item “d” da Ordem do Dia, passando à apresentação e análise do 

balanço patrimonial, da mutação do patrimônio e da demonstração do Plano de 

Gestão Administrativa, todos previamente enviados aos Srs. Diretores, junto às 

demais demonstrações contábeis do exercício de 2.021, com a devida antecedência, 

para preparação prévia. O Sr. Presidente compartilhou ainda com os presentes a 

informação de que os auditores externos independentes não haviam apresentado 

até aquele momento nenhuma ressalva às demonstrações contábeis do exercício de 

2.021, preparadas pela Sociedade, e que todos os trabalhos corriam conforme o 

cronograma planejado. Respondidas todas as questões dos presentes, os Srs. 

Diretores decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, o Balanço Patrimonial 

Consolidado, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social Consolidada – DMPS, 

a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL, a 

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL, a Demonstração do 

Plano de Gestão Administrativa Consolidada – DPGA (Consolidada), a Demonstração 

do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios – DPGA, a Demonstração 

das Provisões Técnicas por Plano de Benefícios – DPT e as respectivas Notas 

Explicativas, todos relativos ao exercício de 2.021, e encaminhá-los à apreciação 

dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Sociedade. Passando ao item “e” da Ordem 
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do Dia, o Sr. Presidente discorreu sobre o cumprimento das metas da administração 

para o exercício de 2.021. Expôs aos presentes os resultados alcançados pela 

administração da Sociedade para cada um dos critérios aprovados pelo Conselho 

Deliberativo, em sua reunião ordinária realizada aos 26 de março de 2.021 e 

documentada em ata específica, com a alteração aprovada na reunião extraordinária 

do Conselho Deliberativo realizada aos 28 de janeiro de 2.022, também 

documentada em ata, tudo conforme o registrado na Nota 31/2021, enviada aos 

Srs. Diretores com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Contrastou 

esses resultados com as metas estabelecidas para cada um dos critérios e abordou 

o cálculo do Fator da Sociedade, utilizado na determinação dos valores a serem 

pagos aos membros da equipe de administração da Sociedade a título de 

participação nos resultados e bônus anual, nos termos do Plano de Cargos e Salários 

da Sociedade. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Diretores decidiram, 

por unanimidade, sem ressalvas, aprovar a proposta de avaliação do cumprimento 

das metas da administração e o cálculo do Fator da Sociedade para o exercício de 

2.021. Colocado em discussão o item “f” da Ordem do Dia pelo Sr. Presidente, ele 

expôs aos presentes o cálculo proposto para os montantes a serem pagos em maio 

de 2.022 aos dirigentes com dedicação em tempo integral e integrantes da equipe 

de gestão da Sociedade, a título do Programa de Participação nos Resultados (“PPR”) 

e bônus anual, nos termos do Plano de Cargos, Salários e Benefícios da Sociedade, 
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também documentado na já referida Nota 31/2021. Propôs, ainda, o pagamento de 

gratificação por desempenho, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, a duas 

das analistas da equipe de gestão que se destacaram positivamente por sua atuação 

no exercício de 2.021. Encerrados os debates sobre o tema, os Srs. Diretores 

decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a proposta de cálculo dos 

montantes a serem pagos, em maio de 2.022, a título de PPR e bônus anual relativo 

ao exercício de 2.021. Os Srs. Diretores decidiram, ainda, por unanimidade, aprovar 

a proposta de pagamento, também em maio de 2.022, de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de gratificação por desempenho, à cada uma das duas analistas que 

se destacaram por sua atuação em 2.021, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

em gratificações. Por fim, os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, encaminhar 

a referida Nota 31/2021 à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. O Sr. 

Presidente, então, colocou em discussão os itens “g” e “h” da Ordem do Dia. Expôs 

aos presentes os critérios quantitativos e qualitativos propostos para avaliação da 

administração da Sociedade e a proposta da metodologia de cálculo do Fator da 

Sociedade para o exercício de 2.022, nos termos do Capítulo X do Regulamento do 

Plano de Gestão Administrativa e do Plano de Cargos, Salários e Benefícios da 

Sociedade, tudo conforme o documentado na Nota 03/2022, encaminhada aos Srs. 

Diretores com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. A Sra. Ana 

Cristina  Teixeira  de  Castro  Piovan  tomou  a  palavra  e  sugeriu  diversos 
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aprimoramentos, imediatamente acatados pelos demais. Alterada à satisfação dos 

Srs. Diretores a proposta de critérios, indicadores, metas e da metodologia de 

cálculo do Fator da Sociedade, eles decidiram, por unanimidade, aprová-la e 

submetê-la à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. O Sr. Presidente 

passou, então, à discussão do último item da Ordem do Dia. Compartilhou com os 

presentes a proposta da Diretoria Executiva para a criação de um fundo 

administrativo compartilhado, constituído para cobrir gastos com prospecção, 

elaboração, implantação e fomento de planos de benefícios. Esclarecidas as 

questões dos presentes, os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, aprovar e 

encaminhar à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade a proposta de 

criação desse fundo administrativo compartilhado e a destinação a ele de R$ 

270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) das receitas administrativas, excedentes 

às despesas administrativas, que venham a ser auferidas pela Sociedade entre os 

meses de abril e dezembro de 2.022. Finda a Ordem do Dia, e ainda mantendo 

consigo a palavra, o Sr. Presidente compartilhou com os presentes as quatro 

propostas de aluguel de imóvel que solicitou e recebeu para a nova sede social da 

Sociedade, incluindo a prestação de serviços correlatos de infraestrutura, tendo em 

vista que o prazo do contrato de locação da atual sede social expirará em breve. 

Recomendou a aceitação da proposta do proponente que apresentou o valor mensal 

mais baixo para a locação do espaço e prestação dos serviços, julgados suficientes 
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e adequados às necessidades da Sociedade. Encerrados os debates entre os 

presentes, os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, propor ao Conselho 

Deliberativo da Sociedade a mudança da sua sede social para a Avenida Marcos 

Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939 - Torre Jacarandá - 8º andar – Sala n° 839, 

Bairro Tamboré, no município de Barueri, Estado de São Paulo, após a formalização 

do respectivo contrato de aluguel com o proponente. O Sr. Presidente franqueou, 

então, a palavra aos presentes. Nada mais havendo a ser tratado, 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, 21 de março de 2.022. 

 

 

 

 

 

 
 

Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan Alexandre Garcia de Carvalho 

Diretor Executivo Diretor Executivo e 

Presidente da Mesa 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gustavo Queiroz Haddad 

 
Diretor Executivo e Secretário da Mesa 
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