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DSU – 647/2019 

22.março.2019 

 

 

COMUNICADO 

 

 

Referência: Alteração de Estatuto 

 

 

Prezados Participantes e Assistidos, 

 

 

ao final do mês de janeiro de 2019, a Desban recebeu uma correspondência da Previc, sob o 

número de registro SEI/PREVIC nº 0181404, Nota 101/2019/PREVIC, processo 

44011.000123/2019-13, na qual aquela Superintendência solicitou à Fundação a adequação 

da redação de alguns artigos da sua proposta de alteração de estatuto, a saber:  

 Art. 20, parágrafo único - adequar o critério de indicação dos membros do Conselho 

Deliberativo ao disposto no §1º, art. 2º, da Resolução CGPC nº 07/2002, tendo em 

vista se tratar de entidade sujeita à LC 108/2001; 

 Art. 21, inciso II - a entidade deverá incluir as regras para realização das eleições 

diretas para escolha dos representantes dos participantes e assistidos no Conselho 

Deliberativo, conforme disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2002; 

 Art. 21, §3º; art. 24, §1º e art. 28, §3º - Solicita-se rever a redação dos dispositivos 

mencionados no sentido de fazer constar, de modo expresso, o término do mandato 

de conselheiros e diretores da entidade, conforme previsto no inciso V, art. 2º da 

Resolução CGPC nº 08/2004 cumulado com inciso I, art. 5º da Resolução CGPC nº 

13/2004. Como alternativa, sugere-se estabelecer um marco temporal, como por 

exemplo, indicar o mês exato do término do mandato; 

 Art. 27, parágrafo único - adequar o critério de indicação dos membros do Conselho 

Fiscal ao disposto no §1º, art. 5º, da Resolução CGPC nº 07/2002, tendo em vista se 

tratar de entidade sujeita à LC 108/2001; 

 Art. 28, inciso II - a entidade deverá incluir as regras para realização das eleições 

diretas para escolha dos representantes dos participantes e assistidos no Conselho 

Deliberativo, conforme disposto no art. 6º da Resolução nº 07/2002; e, 

 Capítulo VIII, Seção II - a entidade deverá informar sobre as atribuições dos órgãos 

da diretoria executiva, à luz do disposto no inciso V, art. 2º da Resolução CGPC nº 

08/2004. 
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Além disso, a Previc apontou uma pendência de ordem documental relacionada à exigência 

contida no parágrafo único do artigo 5º da Portaria Previc/Dilic nº 866/2018, em que pese a 

DESBAN ter apresentado esse documento quando do seu requerimento inicial.  

Face ao exposto, informamos que a Desban atendeu, dentro do prazo legal concedido e 

após avaliação detida dos apontamentos, todas as solicitações. Destaca-se que as demais 

alterações propostas pela Fundação em seu Estatuto e que não foram objeto de 

questionamento pela Previc tiveram sua redação mantida.  

As alterações propostas, decorrentes da Nota em referência, podem ser consultadas na 

página da internet da Desban. 

Atenciosamente, 

 

 

Roberto Emílio de Senna  

Diretor Superintendente  
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