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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

REALIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.021 

 
SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS 

CNPJ nº 51.245.355/0001-81 

 
Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 11:15 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. 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 proposta de rescisão de contrato a 

ser apresentada ao prestador de serviços terceirizados de gestão do programa de 

empréstimos aos assistidos do Plano DUPREV BD. Colocada em discussão a Ordem 

do Dia, o Sr. Presidente discorreu sobre a proposta recebida pela Sociedade de 

rescisão do contrato firmado com o prestador de serviços terceirizados de gestão 

do programa de empréstimos aos assistidos do Plano DUPREV BD (“Contrato”), bem 

como sobre a sua recomendação de formulação de contraproposta, tudo conforme 

o documentado na Nota 18/2021, enviada aos Srs. Diretores com a devida 

antecedência, para a sua preparação prévia. A Sra. Ana Cristina Teixeira de Castro 

Piovan pediu a palavra e expôs o seu entendimento de que a simples notificação ao 
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referido provedor, efetuada pela Sociedade em 30 de julho de 2.021, da decisão da 

Sociedade de rescindir o Contrato, tomada na reunião extraordinária da Diretoria 

Executiva realizada em 28 de julho de 2.021 e documentada em ata específica, seria 

suficiente para tornar efetiva a sua rescisão, não sendo necessárias quaisquer ações 

adicionais por parte da Sociedade, no que foi por mim apoiada de imediato. O Sr. 

Presidente retomou a palavra e argumentou que considerava prudente obter um 

termo de quitação das obrigações das partes. Encerrados os debates, os Srs. 

Diretores decidiram, por unanimidade, solicitar dos assessores jurídicos da 

Sociedade confirmação de que nenhuma ação adicional seria necessária para 

formalizar a rescisão do Contrato, bem como de se seria de fato adequado firmar 

um termo entre as partes de quitação das suas obrigações. 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, 03 de setembro de 2.021. 

Renivaldo Souza de Oliveira Alexandre  

Diretor Executivo e Diretor Executivo 

Secretário da Mesa e Presidente da Mesa 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan 

Diretor Executivo 
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