
COMUNICADO DOS MEMBROS ELEITOS NO 

COMITÊ GESTOR DO PLANO II

Em 07/05/2019  os membros eleitos do Comitê Gestor do Plano II tomaram posse, para
um mandato de três anos.  As eleições para todos os Comitês Gestores de todos os
planos do Banesprev tiveram seu encerramento em 19/02/2019 com a promulgação dos
resultados do pleito.

Nesses três anos de mandato, nós, membros eleitos pelos participantes para representá-
los no Comitê Gestor do Plano II, nos dedicamos ao máximo para honrarmos os votos
recebidos e nos empenhamos na busca de uma gestão precisa, justa e adequada aos
objetivos dos nosso plano, que é garantir a complementação das aposentadorias de todos
os participantes que contribuem ou contribuíram para gerar o atual patrimônio. 

Como já havíamos comunicado, conforme divulgamos nas redes sociais em 18/02/2021,
na reunião ordinária do Comitê Gestor do Plano II realizada em 14/12/2021 o Presidente
do Banesprev, Sr. Valdemir Moreira de Lima, informou que “na última reunião do Conselho
Deliberativo, os Conselheiros, entre outros temas, analisaram temas relacionados ao final
dos mandatos dos comitês que fazem parte da governança da Entidade, com base na
prerrogativa atribuída àquele Colegiado, prevista no Estatuto vigente. Referida análise se
pautou,  especialmente,  na  atual  estrutura  de  governança  do  Banesprev,  que  com  a
evolução  normativa,  agregou  outras  instâncias  de  assessoria  com viés  mais  técnico.
Neste sentido, o referido órgão deliberou pela extinção dos Comitês Gestores dos Planos
de Benefícios do Banesprev, a partir do vencimento dos mandatos dos membros atuais, o
que ocorrerá em maio de 2022.”

Os  membros  eleitos  registraram  sua  total  discordância  com  essa  deliberação  e
registraram: “Os membros eleitos do comitê gestor do plano II repudiam essa decisão,
que não está prevista no estatuto vigente da entidade, registrado em cartório em 2015,
sendo  certo  que  este  estatuto  prevê,  que  o  conselho  deliberativo  pode  criar  comitês
gestores, mas não os extinguir, cabendo ao conselho deliberativo, se for o caso, propor
para  a  assembleia  dos  participantes  deliberar  sobre  a  extinção  ou  não  dos  comitês
vigentes.”

Comunicamos de imediato a todas as Associações que representam os banespianos.

No dia 21/03/2022 ocorreu a última reunião do mandato dos atuais eleitos no Comitês
Gestor do Plano II para apresentação das Demonstrações Contábeis de 2021 entre outros
pontos. Somente no dia 18/05/2022 a ata dessa reunião foi  liberada pela Diretoria  do
Banesprev para assinatura. Nessa reunião os membros eleitos registraram mais uma vez
seu repúdio à extinção dos Comitês Gestores.

Fundamental  destacar  que os Comitês Gestores são órgãos de assessoramento,  não
tendo poder deliberativo, porém, são esses Comitês que conseguem analisar de forma
detalhada as evoluções contábeis do plano,  bem como acompanhar os investimentos
além de outras questões que afetam o plano,  já  que o Comitê de Investimentos e o



Conselho Deliberativo, que são órgãos com poder de deliberação, analisam globalmente
as contas de todos os planos do Banesprev que atualmente são 13 planos.

Desta  forma  os  membros  eleitos  nos  Comitês  Gestores  conseguiam assessorar  os
representantes eleitos no  Comitê de Investimentos e no Conselho Deliberativo.

Agora as Associações Abesprev, Afabesp e Afubesp estão tomando as medidas cabíveis
contra mais essa arbitrariedade dos Diretores do Banesprev indicados pelo Patrocinador
Santander.

NOVO DÉFICIT NO PLANO II – PATROCINADORA SANTANDER

Como  dissemos  acima,  na  última  reunião  do  Comitê  Gestor  do  Plano  II  foram
apresentadas as  demonstrações  contábeis  consolidadas do  plano  e  também  as
demonstrações por patrocinador de dezembro/2021.

O Plano II  patrocinado pelo Santander apresentou um  déficit  de R$ 2.459.113.055,20.
Comparado esse déficit  com o ano anterior,  o valor  praticamente quadruplicou,  tendo
apresentado  um  crescimento  de  398,80%.  A  justificativa  do  Banesprev  para  essa
elevação absurda do déficit  foi  “O déficit  apresentado no final do exercício se deve a
rentabilidade  negativa  dos  investimentos  inferior  à  meta  atuarial,  cujas  informações
constam no Parecer Atuarial.”. 

Importante  lembrar  que  a  contabilização  dos  títulos  em  carteira  de  investimento  foi
alterada em  dezembro/2019,  passando  de  marcação  na  curva (mantidos  até  o
vencimento) para marcação a mercado, o que colocou o resultado dos investimentos do
plano a mercê das oscilações do mercado financeiro.

Esse novo déficit,  se  nada for  alterado com relação à legislação vigente,  deverá  ser
equacionado a partir do próximo ano. 

A valor a ser equacionado será de R$ 1.668.892.579,79, conforme registrado no Parecer
atuarial “de acordo com o Art. 29º da Resolução CNPC nº 30/2018, deverá ser elaborado
e  aprovado  o  plano  de  equacionamento  até  o  final  de  2022  no  valor  de  R$
1.668.892.579,79. É necessária a formalização de estudos pela entidade que  concluam
que o fluxo financeiro do plano será suficiente para honrar os compromissos futuros.”

Equilíbrio Técnico Ajustado -2.459.113.055,20

Limite do Deficit 790.220.475,41

Parcela do Deficit superior ao Limite (Deficit Equacionado 2021) -1.668.892.579,79

As Demonstrações  Contábeis  de  todos  Patrocinadores  bem como o  Parecer  Atuarial
estão disponível no Site do Banesprev em:

https://www.banesprev.com.br/PrestacaodeContas/SitePages/
PrestacaodeContas_PlanoII.aspx

https://www.banesprev.com.br/PrestacaodeContas/SitePages/PrestacaodeContas_PlanoII.aspx
https://www.banesprev.com.br/PrestacaodeContas/SitePages/PrestacaodeContas_PlanoII.aspx


Por  fim,  agradecemos  a  confiança  dos  participantes  que  nos  elegeram  para  esse
mandato. Atuamos de forma harmônica e unificada, buscando cumprir, da melhor forma
possível, nossos compromissos.

Atenciosamente

Maria Lúcia Mathias - Coordenadora do Comitê Gestor – Plano II

Carlos Roberto Desidério – Vice-coordenador do Comitê Gestor - Plano II

Venilton Antônio de Camargo – Membro do Comitê Gestor - Plano II

Mario Luiz Raia – Membro do Comitê Gestor - Plano II


