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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

REALIZADA AOS 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2.021 

 
SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS 

CNPJ nº 51.245.355/0001-81 

 
Aos treze dias do mês de agosto 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) 

proposta de aprimoramento da atuação do Conselho Fiscal da Sociedade; b) 

avaliação de riscos inerentes – continuação; c) revisão da Política de Alçada; d) 

revisão da Política de Reembolso de Despesas; e) revisão do Estatuto e dos 

Regimentos Internos da Sociedade; f) revisão de procurações; g) avaliação do 

cumprimento de metas da administração; h) revisão de variações nos saldos 

contábeis; i) revisão da situação da conciliação de contas contábeis; j) aprovação 

do plano de auditoria e de contratação de auditor independente; e k) aprovação do 

Relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira. Colocado em 
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discussão o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente compartilhou com os 

presentes as suas impressões sobre a atuação do Conselho Fiscal da Sociedade e 

suas propostas de como aprimorá-la. Encerrados os debates sobre o tema, os Srs. 

Diretores decidiram, por unanimidade, encaminhar à Sra. Presidente do Conselho 

fiscal as seguintes propostas de aprimoramento da atuação daquele órgão 

colegiado: 1) na apresentação de suas conclusões, enumerar de maneira explícita 

os exames realizados que as fundamentem e indicar o grau de convicção dos Srs. 

Conselheiros Fiscais acerca dessas conclusões; 2) caso não haja um alto grau de 

convicção quanto às conclusões, apresentar um plano de aprimoramento dessa 

convicção; 3) priorizar recomendações relacionadas à mitigação de riscos altos, a 

cuja exposição da Sociedade é inaceitável, e médios, a cuja exposição da Sociedade 

não é recomendável, e registrá-las na seção específica para esse fim do relatório 

semestral do Conselho Fiscal; 4) dirigir suas conclusões e recomendações 

diretamente ao Conselho Deliberativo da Sociedade, a quem caberá decidir sobre 

as providências que eventualmente devam ser tomadas. Passando ao item “b” da 

Ordem do Dia, o Sr. Presidente discorreu sobre os principais aspectos da avaliação 

dos riscos inerentes, documentada na Nota 13/2021, que foi enviada aos Srs. 

Diretores, no devido prazo, para sua preparação prévia. Esclarecidas todas as suas 

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

referida Nota 13/2021 e encaminhá-la à apreciação dos Conselhos Fiscal e 

Deliberativo da Sociedade. O Sr. Presidente, assim, colocou em discussão o item “c” 

da Ordem do Dia. Abordou as principais alterações propostas à Política de Alçada 

Decisória da Sociedade, devidamente documentadas na Nota 11/2021, que foi 

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

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

unanimemente, aprovar sem ressalvas a referida Nota 11/2021 e encaminhá-la à 

apreciação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Sociedade. O Sr. Presidente, 

então, passou ao item “d” da Ordem do Dia. Abordou os principais aprimoramentos 

propostos à Política de Reembolso de Despesas da Sociedade, documentados na 

Nota 15/2021, enviada aos Srs. Diretores, com a devida antecedência, para sua 
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preparação prévia. Não havendo questões dos presentes, os Srs. Diretores 

decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 15/2021 e 

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

Passando ao item “e” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente abordou os itens mais 

relevantes da proposta de revisão do Estatuto e dos Regimentos Internos da 

Sociedade, documentada na Nota 16/2021, enviada com a devida antecedência aos 

Srs. Diretores, para a sua preparação prévia. Argumentou que as oportunidades de 

aprimoramento identificadas no Estatuto da Sociedade não se revestiam de urgência 

e poderiam aguardar o aparecimento da necessidade de alterações mais prementes. 

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

unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 16/2021 e encaminhá-la à 

apreciação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Sociedade. O Sr. Presidente, 

assim, colocou em discussão o item “f” da Ordem do Dia. Compartilhou com os 

presentes a relação de procuradores da Sociedade, por ele revisada e achada 

conforme. Informou que as procurações públicas da Sociedade venceriam em breve, 

requerendo a sua renovação. Não havendo questões dos presentes, os Srs. 

Diretores decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a relação de 

procuradores da Sociedade e renovar tempestivamente as suas procurações 

públicas. O Sr. Presidente passou então à discussão o item “g” da Ordem do Dia. 

Compartilhou com os presentes o resultado parcial do cumprimento das metas 

estabelecidas para o exercício de 2.021, posicionado em 30 de junho de 2.021. 

Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Diretores aprovaram, por 

unanimidade, sem ressalvas, o resultado parcial do cumprimento das metas 

estabelecidas para o exercício de 2.021, posicionado em 30 de junho de 2.021, e 

solicitaram o seu encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo da 

Sociedade. Colocando em discussão o item “h” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente 

informou os presentes de que as variações nos saldos contábeis mensais da 

Sociedade superiores simultaneamente a 5% (cinco por cento) e R$ 100.000,00 

(cem mil reais) foram devidamente investigadas e justificadas pela equipe de gestão 

da Sociedade, não ensejando ações corretivas ou preventivas, com exceção da 
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variação do saldo da conta de Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) no 

mês de junho de 2.021, que divergia do montante de reversão do Fundo Previdencial 

do Plano CD RUMOS registrado naquele mês e encontrava-se sob investigação. O 

Sr. Presidente destacou, ainda, as variações nos saldos do déficit equacionado e no 

superávit técnico do Plano DUPREV BD, correspondentes à utilização deste último 

para a amortização de parcelas de contribuições extraordinárias para 

equacionamento de déficit, aprovada pelo Conselho Deliberativo da Sociedade em 

sua reunião ordinária realizada em 25 de junho de 2.021 e documentada em ata 

específica. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. Diretores decidiram, por 

unanimidade, prosseguir com as investigações acerca da divergência identificada 

entre a variação do saldo da conta de Desoneração de Contribuições de 

Patrocinador(es) e o montante de reversão do Fundo Previdencial do Plano CD 

RUMOS registrado no mês de junho de 2.021 até a obtenção de uma conclusão 

satisfatória. Os Srs. Diretores decidiram, ainda, por unanimidade, assim que 

concluída essa investigação, elaborar nota específica documentando as variações 

nos saldos contábeis e encaminhá-la à apreciação dos Conselhos Fiscal e 

Deliberativo da Sociedade. O Sr. Presidente passou, assim, ao item “i” da Ordem do 

Dia e concedeu a palavra à Sra. Márcia Maria Soares de Sena, que compartilhou 

com os presentes a situação da conciliação das contas contábeis em 30 de junho de 

2.021, a evolução dos trabalhos desde 30 de abril de 2.021 e suas perspectivas de 

avanço nos meses seguintes. Esclarecidas as questões dos presentes, os Srs. 

Diretores decidiram, por unanimidade, elaborar nota específica documentando a 

situação da conciliação das contas contábeis e encaminhá-la à apreciação do 

Conselho Fiscal da Sociedade. Passando ao item “j” da Ordem do Dia, o Sr. 

Presidente compartilhou com os presentes os aspectos mais relevantes da proposta 

de serviços de auditoria externa independente para o exercício de 2.021 recebida 

da empresa PriceWaterhouseCoopers, ressaltando o plano proposto para a execução 

desses serviços e os respectivos honorários. Esclarecidas as questões dos presentes, 

os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, encaminhar a referida proposta à 

aprovação do Conselho Deliberativo da Sociedade, conforme determina o Art. 12, 
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XIII do Estatuto da Sociedade. O Sr. Presidente, assim, colocou em discussão o 

último item da Ordem do Dia. Ressaltou aos presentes o estrito cumprimento do 

cronograma do Programa de Educação Previdenciária e Financeira da Sociedade, 

tudo conforme documentado no respectivo relatório, enviado aos Srs. Diretores com 

a devida antecedência para a sua preparação prévia. Destacou, ainda, os bons 

resultados alcançados pelo RUMOS Play, jogo educativo eletrônico na internet 

recentemente implantado. Não havendo questões dos presentes, os Srs. Diretores 

decidiram aprovar o relatório do Programa de Educação Previdenciária e Financeira 

da Sociedade e encaminhá-lo à apreciação do 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, 13 de agosto 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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