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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

REALIZADA AOS 21 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2.021 

 
SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS 

CNPJ nº 51.245.355/0001-81 

 
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 

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. 

Márcia Maria Soares de Sena e Valéria Sant’Ana Rocha, membros 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, que 

designou a mim, Renivaldo Souza de Oliveira, para servir como Secretário da Mesa. 

O Sr. Presidente, conforme prevê o Art. 8º do Regimento do Conselho Deliberativo, 

e dada a excepcionalidade das circunstâncias impostas pelas restrições à circulação 

de pessoas advindas da pandemia do vírus SARS-CoV-2, autorizou a realização 

desta reunião à distância, por teleconferência ou videoconferência, de acordo com 

a conveniência e disponibilidade de meios de cada participante. 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 do Plano de Divulgação e Treinamento da Política de Prevenção à 

Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; b) aprovação da 

Classificação Anual de Funcionários e Fornecedores quanto ao Risco de Lavagem de 

Dinheiro e Financiamento do Terrorismo; c) aprovação da contratação de assessoria 

especializada terceirizada para o Conselho Fiscal; d) revisão da qualificação, 

habilitação e certificação de dirigentes; e) revisão do desempenho dos 

investimentos; f) revisão da conformidade dos investimentos às normas e políticas; 

g) revisão da execução orçamentária; h) aprovação da identificação e avaliação de 
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riscos inerentes; i) avaliação dos controles internos e dos riscos resultantes relativa 

ao segundo semestre de 2.020; j) avaliação de prestadores de serviços 

terceirizados; e k) revisão da situação de ações e projetos. Colocado em discussão 

o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente compartilhou com os presentes 

o plano de divulgação e treinamento pela Sociedade de sua Política de Prevenção à 

Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Encerrados os debates 

sobre o tema, os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas 

o referido plano e solicitar sua implantação tempestiva e o seu arquivamento para 

futuras consultas que se façam necessárias. O Sr. Presidente passou, assim, ao item 

“b” da Ordem do Dia e compartilhou com os presentes a classificação anual de 

dirigentes, empregados e fornecedores da Sociedade quanto ao risco de lavagem 

de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Não havendo questões dos presentes, 

os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida 

classificação e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se façam 

necessárias. Passando ao item “c” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente relembrou os 

presentes de que o Conselho Fiscal recomendou a substituição da empresa 

Olympiagil & Associados (“Olympiagil”), que lhe prestava serviços de assessoria até 

o dia 10 de junho de 2.021, conforme documentado na avaliação de prestadores de 

serviços terceirizados, objeto do item “j” da Ordem do Dia. O Sr. Presidente 

informou os presentes, ainda, da intenção do Conselho Fiscal de contratar, em 

substituição à Olympiagil, a empresa Inside Pensions Atividades De Consultoria em 

Gestão Empresarial Ltda. (“Inside Pensions”), para o que, como requer a Política de 

Serviços Terceirizados da Sociedade, foi elaborada uma minuta de contrato, enviada 

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

Presidente destacou, ainda, que a Política de Alçada Decisória da Sociedade 

estabelece ser de autoridade da Diretoria Executiva aprovar essa contratação. Não 

havendo questões dos presentes, os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, 

aprovar a contratação da Inside Pensions pela Sociedade, nos termos constantes da 

referida minuta. O Sr. Presidente passou então ao item “d” da Ordem do Dia. 

Compartilhou com os presentes a situação da certificação e habilitação dos 

mailto:atendimento@rumosprevidencia.com.br


Alameda Itapecuru, 506 - Alphaville 
06454-080 - Barueri/SP 

(11) 3132-0741 | atendimento@rumosprevidencia.com.br 

 

 

 

dirigentes da Sociedade, tudo conforme documentado na Nota 08/2021, enviada 

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

havendo questões dos presentes, os Srs. Diretores decidiram, unanimemente, 

aprovar sem ressalvas a referida Nota 08/2021 e encaminhá-la à apreciação do 

Conselho Deliberativo da Sociedade. O Sr. Presidente, assim, colocou em discussão 

o item “e” da Ordem do Dia. Compartilhou com os presentes os resultados dos 

investimentos dos planos administrados pela Sociedade, bem como dos respectivos 

índices de referência (benchmarks), tudo conforme documentado na Nota 04/2021, 

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

prévia. Respondidas as questões dos presentes, os Srs. Diretores decidiram, por 

unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 04/2021 e encaminhá-la à 

apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. Passando ao item “f” da Ordem 

do Dia, o Sr. Presidente ressaltou que os relatórios de enquadramento dos 

investimentos da Sociedade às suas políticas de investimentos e aos limites 

impostos pela legislação, em especial pela Resolução CMN Nº 4.661/18, foram 

revisados pela equipe de gestão da Sociedade e por seus assessores, os quais não 

encontraram quaisquer não conformidades, tudo como documentado na Nota 

05/2021, encaminhada aos Srs. Diretores com a devida antecedência, para a sua 

preparação prévia. Não havendo questões dos presentes, os Srs. Diretores 

decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 05/2021. O Sr. 

Presidente, assim, passou à discussão do item “g” da Ordem do Dia. Destacou que 

a equipe de gestão da Sociedade apurou os desvios nas adições, deduções, receitas, 

despesas e fluxos de investimentos observados no primeiro quadrimestre de 2.021, 

em relação aos orçados para o mesmo período. Observou que esses desvios foram 

devidamente justificados, não requerendo ações corretivas, tudo conforme 

documentado na Nota 03/2021, encaminhada aos Srs. Diretores com a devida 

antecedência para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos presentes, 

os Srs. Diretores decidiram aprovar, unanimemente, sem ressalvas, a referida Nota 

03/2021. O Sr. Presidente colocou então em discussão o item “h” da Ordem do Dia. 

Repassou com os presentes os resultados da Avaliação Não Dirigida de Riscos 2.021, 
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encaminhada aos Srs. Diretores com a devida antecedência, em conjunto com os 

resultados da avaliação dirigida de riscos, para a sua preparação prévia. A Sra. Ana 

Cristina Teixeira de Castro Piovan pediu a palavra e ressaltou a importância de se 

avaliar o risco de descontinuidade de prestação de serviços críticos por parte de 

fornecedores terceirizados. Debatido o tema entre os presentes, os Srs. 

Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas as avaliações 

dirigida e não dirigida de riscos para 2.021. Os Srs. Diretores decidiram, ainda, 

elaborar uma conciliação entre os riscos identificados em ambas as avaliações e 

submeter à apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade uma avaliação 

combinada de riscos. O Sr. Presidente passou, assim, ao item “i” da Ordem do Dia. 

Discorreu sobre o resultado da avaliação dos riscos resultantes a que a Sociedade 

esteve submetida no segundo semestre do exercício de 2.020, em especial sobre os 

riscos resultantes classificados como medianos e as medidas a serem adotadas para 

mitigá-los, tudo conforme documentado na Nota 09/2021, enviada aos Srs. 

Diretores com a devida antecedência para a sua preparação prévia. Respondidas as 

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

referida Nota 09/2021 e solicitar o seu arquivamento para futuras consultas que se 

façam necessárias. O Sr. Presidente colocou em discussão, então, o item “j” da 

Ordem do Dia. Repassou os resultados do Relatório Anual de Avaliação e 

Recomendações de Prestadores de Serviços 2.020, encaminhado aos Srs. Diretores 

com a devida antecedência para a sua preparação prévia. Destacou quais 

fornecedores obtiveram uma recomendação de substituição e os esforços 

empreendidos para identificar e contratar seus substitutos. Enfatizou especialmente 

as deficiências na prestação de serviços de administração terceirizada do programa 

de empréstimos aos assistidos do Plano DUPREV BD, bem como a pequena demanda 

por esses empréstimos por parte dos assistidos elegíveis. Encerrados os debates e 

esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Diretores decidiram, por 

unanimidade, aprovar sem ressalvas o referido Relatório Anual de Avaliação e 

Recomendações de Prestadores de Serviços 2.020 e encaminhá-lo à apreciação do 

Conselho Deliberativo da Sociedade. Os Srs. Diretores decidiram, ainda, propor ao 
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Conselho Deliberativo da Sociedade o cancelamento do programa de empréstimos 

aos assistidos do Plano DUPREV BD e o adiamento da meta de implantação do 

programa de empréstimos aos participantes do Plano CD RUMOS. O Sr. Presidente, 

dessa forma, passou ao último item da Ordem do Dia. Compartilhou com os 

presentes a situação da conciliação de contas contábeis da Sociedade, apurada em 

30 de abril de 2.020, documentada na Nota 07/2021, que foi enviada aos Srs. 

Diretores com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as 

questões dos presentes, os Srs. Diretores decidiram aprovar, unanimemente, sem 

ressalvas, a referida Nota 07/2021 e solicitar o seu encaminhamento ao Conselho 

Deliberativo da Sociedade. Finda a Ordem do Dia, o Sr. Presidente franqueou 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 junho de 2.021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renivaldo Souza de Oliveira 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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