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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

REALIZADA AOS 28 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2.021 

 
SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS 

CNPJ nº 51.245.355/0001-81 

 
Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 Sra. 

Valéria Sant’Ana Rocha, membro 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 em um único item, qual fosse a 

seleção e aprovação de proposta de prestação de serviços de gestão terceirizada de 

processos de contabilidade, seguridade e tesouraria. Colocada em discussão a 
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Ordem do Dia, o Sr. Presidente compartilhou com os presentes o resultado da 

pesquisa de mercado empreendida pela equipe de gestão da Sociedade junto a 

outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a identificação das 

empresas candidatas à prestação dos serviços de gestão terceirizada de processos 

de contabilidade, seguridade e tesouraria, a avaliação das propostas delas recebidas 

e, por fim, a recomendação fundamentada para a contratação da empresa Junqueira 

de Carvalho & Murgel Consultores Associados Ltda. (“JCM”), tudo conforme 

documentado na Nota 10/2021, enviada aos Srs. Diretores com a devida 

antecedência, para a sua preparação prévia. O Sr. Presidente ressaltou ainda que, 

se contratada, a JCM poderia prestar os serviços de gestão terceirizada dos 

contratos remanescentes de empréstimos aos assistidos do Plano DUPREV BD, o 

que também permitiria a rescisão do contrato com o atual prestador desses 

serviços. Por fim, o Sr. Presidente recomendou que, caso a proposta da JCM seja 

aprovada, o contrato correspondente seja firmado pela Sociedade somente após a 

revisão e aprovação da sua minuta por assessoria jurídica independente, não 

vinculada à própria JCM. Esclarecidas as questões dos presentes e encerrados os 

debates, os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, aprovar a contratação da 

JCM nos termos da proposta apresentada por aquela empresa. Os Srs. Diretores 

decidiram, também, solicitar a prévia revisão e aprovação, por assessores jurídicos 

independentes, não vinculados à JCM, da minuta do contrato correspondente a ser 

firmado com a JCM. Os Srs. Diretores decidiram ainda, por unanimidade, rescindir 

os contratos com os atuais prestadores de serviços de gestão terceirizada de 

processos  de  contabilidade,  seguridade  e  tesouraria  e  dos  empréstimos 
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remanescentes aos assistidos do Plano DUPREV BD, que serão substituídos em suas 

funções pela JCM. Por fim, os Srs. Diretores decidiram aprovar, por unanimidade, 

sem ressalvas, a referida Nota 10/2021 e solicitar o seu arquivamento para futuras 

consultas que se façam necessárias. 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, 28 de julho 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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