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Plano Status Participante CargoNome

Minicurrículo dos Candidatos

Francisco Ribeiro Monte

Francisco Ribeiro Monte

André Lima Torres

André Lima Torres

Plano BD

Plano BD / CV I

Plano CV I

Plano BD

Aposentado

Ativo

Aposentado

Ativo

Titular

Titular

Suplente

SuplenteFrancisco Leandro da Silva

Francisco Leandro da Silva

Maria Luiza de Sousa Barbosa

Maria Luiza de Sousa Barbosa

Ingressou no BNB em março de 1964, permanecendo por 22 anos, sendo 12 anos em Agência do interior. 

Desempenhou as funções de Investigador de Cadastro e Chefe dos Setores Administrativo e Operacional. 

Na Direção Geral permaneceu por 10 anos, no Departamento de Pessoal (DEPES), onde participou da 

implantação do Sistema de F.G.T.S. e no Departamento Financeiro (DEFIN) exerceu as funções de 

Assessoria e Chefe de Setor de Contabilidade. 

Tomou posse no BNB em 1985. É graduada em Pedagogia. Tem MBA em Gestão de Pessoas, pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). Trabalhou em Agências de Fortaleza e na Superintendência Estadual do Ceará.  

Exerceu a função de Gerente de Ambiente de Gestão de Pessoas. Atualmente é Gerente da Central de 

Produtos e Serviços Bancários.

Economista pela UFC (2004), Especialista em Administração Financeira pela Unifor/BNB, certificado pela 

ANBIMA (CPA 20), ex-funcionário da Capef no período de 1990 a 2014, atuando nas áreas de Atendimento, 

Empréstimos e Benefícios. Analista Especializado em Previdência de 2003 a 2010, Gerente de Negócios 

Previdenciários de 2010 a 2014. Funcionário do BNB a partir de 06/2014, lotado no Ambiente de 

Controladoria, atuando na análise de viabilidade financeira de novas agências e de novos produtos. 

Atualmente cedido ao Projeto de Sistemas Integrados contribuindo na frente de Orçamento de Curto 

Prazo.

Iniciou suas atividades em 1959, na Agência de Mossoró, onde exerceu a função de Investigador e Chefe de 

Seção de Cadastro. Transferido para Fortaleza, na qualidade de Auditor Auxiliar, permanecendo 10 anos 

na referida função. Substituiu a Gerência Geral de várias Agências. Ainda na Direção Geral, na área de 

Crédito Industrial, desempenhou a função de Chefe dos Setores de Planejamento e Administrativo. 

Quando da aposentadoria, exercia a função de Analista de Projetos. Atualmente mantém um Escritório de 

Contabilidade e Assessoria Empresarial, prestando serviços a diversas empresas locais.



Propostas da Chapa 01 - Compromisso, Ação e Sustentabilidade

Melhoria da gestão

Ÿ  Exercer permanente vigilância sobre a gestão dos recursos da CAPEF com o fim de atingir a máxima eficiência e segurança e 
no sentido de garantir os direitos dos associados.

Aproximar a CAPEF dos Associados

Ÿ  Realizar Fóruns, Seminários e Palestras com os Participantes para melhor informar a situação da CAPEF e dos Planos BD e 
CV1;

Ÿ  Realizar reuniões com as Entidades Representativas dos Participantes Ativos e Aposentados (AFBNB, AABNB e Sindicatos dos 
Bancários), para informar sobre as ocorrências registradas na CAPEF e que são de interesses dos Participantes e das 
Entidades;

Ÿ  Manter permanentes contatos com a Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (ANAPAR), como entidade 
que luta na defesa dos direitos dos Participantes Ativos e Aposentados, para aperfeiçoamento da legislação da Previdência 
Complementar;

Ÿ  Manter permanentes contato com a Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão
Ÿ (ANAPAR), para promoção de cursos e seminários sobre Previdência Complementar, para capacitação dos Participantes 

Ativos e Aposentados, para o exercício de Cargos eletivos para os Conselhos Deliberativos e Fiscal da CAPEF;
Ÿ  Atuar de maneira próxima aos funcionários da Empresa, garantindo a participação prévia quanto às decisões estratégicas
Ÿ  Criar canais de comunicações entre os participantes e os Conselheiros Eleitos, para melhor informar acerca das medidas 

que estão sendo adotadas pela CAPEF e Banco, que possam vir a reduzir ou prejudicar os direitos e os benefícios;

Melhorar os Planos e a Gestão

Ÿ  Propor modificações nos Regulamentos dos Planos BD e CV1, a fim de melhorar os benefícios;
Ÿ  Propor alterações na Legislação, para melhoria dos benefícios de Previdências Complementar e garantir a contribuição dos 

patrocinadores para manter a sustentabilidade dos Planos de Benefícios;
Ÿ  Revisar as regras do Acordo firmado com o BNB e a CAPEF, para reduzir os prejuízos dos Participantes Ativos e Aposentados, 

acompanhando junto com a AABNB os resultados da Ação impetrada na Justiça Federal para essa finalidade;
Ÿ  Flexibilizar os percentuais de contribuição dos ativos para constituição do Plano CV 1;
Ÿ  Reduzir as contribuições dos aposentados para o patamar de 10% sobre o valor do benefício;
Ÿ  Propor melhorias nas regras de benefícios das pensionistas dos participantes;
Ÿ  Propor mudanças na legislação para permitir que o Participante possa receber benefício de prestação continuada 

(Suplementacão de Aposentadoria), após quitar todas as contribuições aos Planos, sem necessidade de extinção do Contrato 
de Trabalho com o Patrocinador (BNB);

Ÿ  Propor mudanças na legislação e nos normativos da CAPEF para que seja extinto o voto de minerva do presidente do 
Conselho Deliberativo e do Presidente do Conselho
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