
 

                                         Brasília (DF), 13 de junho de 2016. 
 

 
CARTA AOS (ÀS) DEPUTADOS (AS) FEDERAIS 

Srs. Parlamentares, 

A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) e demais entidades 
dos funcionários do Banco (AAFBB, FAABB) representando mais de 200 mil funcionários da ativa, 
aposentados e pensionistas do BB, defendendo o interesse de aproximadamente 800 mil pessoas 
que dependem da PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, vem perante 
V.Ex.ª manifestar que NÃO SOMOS CONTRÁRIOS AO PLP 268/2016, pois acreditamos que ele 
contém avanços importantes para o nosso sistema de previdência complementar.  

Os recursos dos fundos de pensão são dos participantes e assistidos. O PLP nº 268/2016, 
na forma como aprovado no Senado, dificulta o controle da gestão do patrimônio pelos verdadeiros 
donos. O QUE QUEREMOS É APERFEIÇOÁ-LO, especialmente em relação aos dispositivos 
referentes aos Conselheiros Independentes e à composição da Diretoria Executiva. 

Nosso posicionamento se fundamenta nos resultados apontados pela CPI dos Fundos de 
Pensão, que reconheceu a forma de gestão da PREVI como um modelo a ser seguido. Atualmente, 
a gestão da PREVI é paritária tanto nos conselhos deliberativo e fiscal, quanto na Diretoria Executiva. 
Isso tem proporcionado a obtenção dos resultados, reconhecidos pela CPI, que transformaram a 
PREVI, fundada há 112 anos, no maior fundo de pensão da América Latina, com mais de R$ 160 
bilhões de ativos. 

 Por isso e querendo compartilhar a experiência exitosa da PREVI para contribuir com o 
aperfeiçoamento legal da gestão dos fundos de pensão, pedimos a V. Ex.ª que:  

a) se posicione favoravelmente à realização de audiências públicas, onde poderão ser 
ouvidos todos os representantes dos fundos de pensão e dos órgãos que cuidam de sua 
regulamentação e fiscalização; e, 

 b) defenda o direito de que sejam apresentadas emendas ao texto aprovado no Senado 
Federal, buscando harmonizar o projeto de lei com a realidade e os avanços que são esperados. 

Com uma ação dessa forma será possível obter um modelo de gestão melhor para os fundos 
de pensão. Uma gestão mais transparente e profissionalmente realizada é de suma importância para 
os participantes e assistidos, pois isso representa para eles a segurança do pagamento presente e 
futuro de benefícios. 

Contamos com o apoio de V. Ex.ª e nos colocamos à disposição. 

 
 

 
 

Reinaldo Fujimoto 
Presidente da ANABB  

(Associação Nacional dos Funcionários do BB) 
 
 
 
 
 
 

Isa Musa 
Presidente da FAABB (Federação das 
Associações de Aposentados do BB) 

 
 

 
 
 
 

 
Célia Larichia 

Presidente da AAFBB (Associação dos 
Aposentados e Funcionários do BB) 


