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QUADRO COMPARATIVO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA CAGEPREV 

   
REDAÇÃO ANTERIOR NOVA REDAÇÃO JUSTIFICATIVA 

   
Art. 27. São competências do Conselho 

Deliberativo, além das previstas no art. 25 

deste Estatuto: 

 

XII – nomear e exonerar os membros da 

Diretoria-Executiva; 

 

Art. 27. São competências do Conselho 

Deliberativo, além das previstas no art. 

25 deste Estatuto: 

... 
 
XII – conduzir processo seletivo para 

escolha dos membros da Diretoria-

Executiva, exigindo qualificação 

técnica dos candidatos, sob premissas 

de divulgação e transparência; 

 

 

 

 

 

 

 

Alterar a redação do inciso XII 

para incluir a necessidade de 

processo seletivo para escolha 

dos membros da Diretoria 

Executiva, conforme resolução 

CNPC 35/2019 

 

XIII – resolver os casos omissos do 

Estatuto, dos Regulamentos dos Planos 

de Benefícios e dos Convênios de 

Adesão, aprovando as definições e 

alterações de quaisquer atos normativos 

da Entidade, normas e outros documentos 

que regulamentam sua atividade, 

elaborados à luz deste Estatuto e da 

legislação em vigor, dando o imediato 

conhecimento das alterações realizadas 

ao órgão regulador e fiscalizador 

concernente; 

 

XIII – nomear e exonerar os 

membros da Diretoria-Executiva; 

 

Alterar a redação do Inciso XIII 

para ajustar a numeração, em 

decorrência da alteração do 

inciso XII. 

XIV – manter registro e guarda das atas 

de suas reuniões. 

 

XIV – resolver os casos omissos do 

Estatuto, dos Regulamentos dos 

Planos de Benefícios e dos Convênios 

de Adesão, aprovando as definições e 

alterações de quaisquer atos 

normativos da Entidade, normas e 

outros documentos que 

regulamentam sua atividade, 

elaborados à luz deste Estatuto e da 

legislação em vigor, dando o imediato 

conhecimento das alterações 

realizadas ao órgão regulador e 

fiscalizador concernente; 

 

Alterar a redação do Inciso XIV, 

para ajustar a numeração, em 

decorrência da alteração do 

inciso XII.  
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 XV – manter registro e guarda das 

atas de suas reuniões. 

 

Inclusão do inciso XV em 

decorrência da alteração do 

inciso XII. 

 

Art. 29. As reuniões do Conselho 

Deliberativo deverão ser instaladas, em 

primeira convocação, com, no mínimo, 

metade mais um da totalidade de seus 

membros e, em segunda convocação, com 

a presença de qualquer número de 

conselheiros, para a deliberação dos 

assuntos em pauta pelo voto da maioria 

simples dos presentes.  

 

Art. 29. As reuniões do Conselho 

Deliberativo deverão ser instaladas, 

em primeira convocação e em 

segunda convocação com a presença 

mínima de 3 (três) membros, para a 

deliberação dos assuntos em pauta 

pelo voto da maioria simples dos 

presentes.  

 

Alteração do caput do art.29 para 

estabelecer a previsão de quórum 

mínimo para o funcionamento do 

conselho deliberativo, em 

adequação à resolução CNPC 

35/2019. 

 

 

Art. 32. A Diretoria-Executiva será 

nomeada pelo Conselho Deliberativo e 

compor-se-á por 3 (três) integrantes, 

sendo um Diretor-Presidente, um Diretor-

Administrativo-Financeiro e um Diretor 

de Seguridade, escolhidos dentre os 

PARTICIPANTES e ASSISTIDOS 

TITULARES da CAGEPREV: 

 

Art. 32. A Diretoria-Executiva será 

nomeada pelo Conselho Deliberativo 

e compor-se-á por 3 (três) 

integrantes, sendo um Diretor-

Presidente, um Diretor-

Administrativo-Financeiro e um 

Diretor de Seguridade. A escolha dos 

membros da Diretoria-Executiva 

dar-se-á mediante processo seletivo, 

exigida qualificação técnica, com 

divulgação e transparência, 

conduzido sob orientação e 

supervisão do Conselho Deliberativo, 

dentre os PARTICIPANTES ativos e 

ASSISTIDOS TITULARES da 

CAGEPREV: 

Alteração do texto do caput do 

art. 32 para adequação à 

Resolução CNPC 35/2019 para 

determinar que a escolha dos 

membros da Diretoria-Executiva 

dar-se-á por meio de processo 

seletivo. 

I - os PARTICIPANTES, desde 

que sejam empregados 

da PATROCINADORA e que não se 

encontrem temporariamente afastados da 

mesma; 

 

I - os PARTICIPANTES ativos, 

desde que sejam empregados 

da PATROCINADORA e que não se 

encontrem temporariamente 

afastados da mesma; 

 

Alteração do texto para incluir 
o termo ativos  para melhorar 
a redação e evidenciar que 
são os participantes da fase 
ativa do Plano. 

IV - a remuneração para os integrantes do 

inciso I será conforme o art. 27, inciso 

XII do Estatuto e em conformidade com 

o Art. 7º, parágrafo único da LC 

108/2001. 

 

IV - a remuneração para os 

integrantes do inciso I será conforme 

o art. 27, inciso XI do Estatuto e em 

conformidade com o Art. 7º, 

parágrafo único da LC 108/2001. 

 

Alteração para corrigir a 

numeração do Inciso, passando 

de  XII para XI. 

 

 

 


