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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

REALIZADA AOS 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.021 

 
SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS 

CNPJ nº 51.245.355/0001-81 

 
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:00 

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 das Sras. 

Márcia Maria Soares de Sena e Valéria Sant’Ana Rocha, 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, Gustavo Queiroz Haddad, para servir como Secretário da Mesa. A reunião foi 

realizada por videoconferência, conforme prevê o Art. 12 do Regimento da Diretoria 

Executiva. 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 de proposta de Regulamento do Plano 

de Gestão Administrativa; b) revisão da qualificação, habilitação e certificação de 

dirigentes; c) aprovação do cronograma e ordens do dia de reuniões ordinárias; d) 

revisão de hipóteses e métodos atuariais; e) aprovação das propostas de Políticas 

de Investimentos; f) revisão do desempenho dos investimentos; g) revisão da 

conformidade dos investimentos às normas e políticas; h) revisão da execução 

orçamentária; i) avaliação dos controles internos e dos riscos resultantes; j) revisão 

da Política Contábil; e k) revisão da situação de ações e projetos. O Sr. Presidente 

colocou então em discussão o item “a” da Ordem do Dia. Discorreu sobre os 

principais aspectos da proposta, enviada aos Srs. Diretores com a devida 

antecedência, de alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa da 

Sociedade, tais como a atualização da razão social da entidade, adequação aos 

normativos mais recentes e disciplinamento do uso do fundo administrativo quando 
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da criação, fusão, cisão e transferência da administração de planos, bem como 

quando das entradas e saídas de patrocinadores, entre outros aprimoramentos. 

Esclarecidas todas as suas questões, os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, 

aprovar sem ressalvas a referida proposta e providenciar o seu encaminhamento à 

apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. O Sr. Presidente, assim, passou 

à discussão do item “b” da Ordem do Dia. Compartilhou com os presentes a situação 

da qualificação, certificação e habilitação dos dirigentes da Sociedade, conforme 

documentada na Nota 21/2021, enviada aos Srs. Diretores com a devida 

antecedência, para a sua preparação prévia. Reiterou seu entendimento de que a 

Sociedade se encontrava em situação regular quanto à certificação, habilitação e 

qualificação de seus dirigentes. Não havendo questões dos presentes, os Srs. 

Diretores decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 

21/2021 e providenciar o seu encaminhamento à apreciação dos Conselhos Fiscal e 

Deliberativo da Sociedade. Colocando o item “c” da Ordem do Dia em discussão, o 

Sr. Presidente expôs aos presentes o cronograma proposto de reuniões e pautas 

ordinárias da Diretoria Executiva da Sociedade para o período compreendido entre 

o mês de junho de 2.022 e o mês de março de 2.023, enviado aos Srs. Diretores 

com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Não havendo questões 

ou objeções dos presentes, os Srs. Diretores decidiram aprovar, por unanimidade, 

sem ressalvas, o referido cronograma proposto de reuniões e pautas ordinárias da 

Diretoria Executiva da Sociedade e solicitar o seu encaminhamento à apreciação do 

Conselho Deliberativo da Sociedade. Passando ao item “d” da Ordem do Dia, o Sr. 

Presidente compartilhou com os presentes as premissas e hipóteses atuariais do 

Plano DUPREV BD, registrado no CNPB sob o nº 1985.0001-56, recomendadas para 

o encerramento do exercício de 2.021 e devidamente documentadas e justificadas 

no Relatório do Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais, elaborado pela 

empresa Towers Watson Consultoria Ltda. (“Towers”), que presta serviços 

terceirizados de atuária para a Sociedade, e enviado aos Srs. Diretores com a devida 

antecedência, para a sua preparação prévia. O Sr. Presidente em seguida expôs aos 

presentes o resultado do Estudo de Convergência de Taxa Real de Juros 2021 do 
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Plano DUPREV BD, também elaborado pela Towers. Por fim, compartilhou com os 

presentes dados sobre o expressivo incremento, em relação tanto à média histórica 

observada quanto à expectativa atuarial, no número de óbitos observado nos doze 

meses anteriores entre os participantes daquele plano. Destacou, dentre aqueles 

óbitos cuja causa se pode apurar, o significativo número causado por complicações 

da doença COVID-19. Expressou seu entendimento de que, apesar desse 

incremento, seria inadequado propor qualquer alteração imediata nas premissas de 

mortalidade adotadas para o referido plano, sendo mais prudente manter as 

premissas vigentes até que se saiba mais sobre o impacto da pandemia daquela 

doença sobre a mortalidade da população. Esclarecidas todas as questões dos 

presentes, os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, aprovar proposta a ser 

encaminhada ao Conselhos Fiscal e Deliberativo da Sociedade de alteração da taxa 

de juros do Plano DUPREV BD, de 5,30% ao ano para 5,11% ao ano, e de 

manutenção sem alteração de todas as demais hipóteses e premissas atuariais 

adotadas para esse plano. Em razão do adiantado da hora, o Sr. Presidente decidiu 

adiar a discussão dos itens remanescentes da Ordem do Dia e convocar uma reunião 

extraordinária da Diretoria Executiva para apreciá-los, em data próxima a ser ainda 

definida. Em seguida, franqueou a palavra aos presentes. Nada mais havendo a ser 

tratado para o momento, 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, 18 de novembro de 2.021. 

 

 
 

Gustavo Queiroz Haddad 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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