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Compromisso e independênciaNossa CASSI Saudável e Acolhedora 

O Conselho Fiscal, como um dos agentes de governança da CASSI, tem 

a função de contribuir para garantir o seu valor e melhorar a sua gestão. 

A Chapa 33 - MAIS UNIÃO na CASSI, para o Conselho Fiscal, promete 

trabalhar sempre em defesa do associado, de forma independente, 

e contribuir com a CASSI e com a comunidade do BB; e acredita que a 

Contabilidade assume um papel impactante na rotina empresarial e é 

fundamental para a transparência e prestação de contas. Os associados 

precisam sempre ter as informações suficientes para poderem monitorar 

a gestão de seus planos de saúde e saberem que podem contar com 

os conselheiros fiscais. Por sua vez, a direção da CASSI, ao saber que os 

números apresentados pela Contabilidade, e analisados pelo Conselho 

Fiscal, refletem o real desempenho, consegue tomar as decisões que 

beneficiem os associados e a própria CASSI. 

Os associados e a governança da CASSI têm o compromisso, da Chapa 

33 - MAIS UNIÃO na CASSI, de que os seus conselheiros fiscais estarão 

vigilantes, totalmente independentes, cuidando exclusivamente dos 

interesses institucionais, sempre em defesa da Nossa CASSI Saudável e 

Acolhedora,  prestando contas aos associados, dentro dos princípios de 

ética, equidade, conformidade das contas e transparência. Para esse mister, 

o Conselho Fiscal estará atento para que a CASSI elabore o seu caderno de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa, direcionado especialmente 

para a transparência e controle dos atos internos. Esse compromisso se 

traduzirá na disponibilização, aos associados e à direção da CASSI, de um 

relatório elaborado em linguagem acessível, adentrando todo o contexto 

gerencial. 

No aspecto técnico, o Programa de Gestão da Chapa 33 - MAIS UNIÃO na 

CASSI, para o Conselho Fiscal, tem o firme propósito de cumprir e fazer 

cumprir o que se preceitua nos seguintes institutos, na seguinte ordem de 

prioridade:

I. O Estatuto vigente da CASSI;

II. As Normas de Regulação Prudencial emanadas da ANS Agência 

Nacional de Saúde Suplementar;

III. O Código Civil Brasileiro;

IV. A Lei das Sociedades por Ações, por semelhança e por 

aplicabilidade;

V. O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do 

IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
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O Programa de Gestão e propostas da Chapa 33 - MAIS UNIÃO na CASSI, para 
o Conselho Fiscal, estabelecem o firme propósito de cumprir e fazer cumprir 
o que se preceitua nos seguintes institutos, na seguinte ordem de prioridade. 
O Conselho Fiscal fará isso, com independência, ponderando o interesse dos 
associados e o da instituição CASSI. A CASSI, tendo saúde econômica, financeira 
e atuarial, será capaz de acolher e cuidar bem do associado hoje e sempre.

I. O Estatuto vigente da CASSI;

II. As Normas de Regulação Prudencial emanadas da ANS Agência 
Nacional de Saúde Suplementar;

III. O Código Civil Brasileiro;

IV. A Lei das Sociedades por Ações, por semelhança e por aplicabilidade;

V. O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

I. O Estatuto vigente da CASSI rege o seguinte sobre a atuação do Conselho 
Fiscal: “Art. 62. O Conselho Fiscal é composto de 6 (seis) membros titulares 
e 6 (seis) suplentes, sendo 3 (três) membros e respectivos suplentes eleitos 
pelo Corpo Social e 3 (três) membros e respectivos suplentes indicados pelo 
patrocinador Banco do Brasil S.A. (...);

Art. 68. Compete ao Conselho Fiscal, além de outras atribuições que lhe sejam 
conferidas pela Lei ou Normas em vigor: 

I. examinar os balancetes mensais; 

II. emitir parecer sobre as demonstrações contábeis do exercício e 
sobre o Relatório Anual da Diretoria Executiva; 

III. examinar, sempre que julgar conveniente, os livros e documentos da 
CASSI, bem como quaisquer operações, atos e resoluções praticados 
por seus órgãos administrativos ou colegiados; 

IV. apontar eventuais irregularidades, sugerindo medidas saneadoras; 

V. fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor; 

VI. emitir, periodicamente, relatório sobre Controles Internos; 

VII. propor o Regimento Interno do Conselho Fiscal à aprovação do 
Conselho Deliberativo. (...)”.

II. As Normas de Regulação Prudencial emanadas da ANS devem ser 
cumpridas, como, por exemplo, a Resolução Normativa RN nº 451, de 06 de março 
de 2020, que estabelece parâmetros para o funcionamento das operadoras de 
saúde em termos de patrimônio líquido mínimo a ser apresentado, entre outros 
índices. Os indicadores técnicos requeridos pela ANS conduzem a operadora de 
saúde a ter estruturas econômica, financeira e atuarial adequadas.

III. O Código Civil, Lei 10.406/2002, estabelece o seguinte:

“Do Conselho Fiscal. Art. 1.066. Sem prejuízo dos poderes da assembleia dos 
sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal composto de três ou mais 
membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no País, eleitos na 
assembleia anual prevista no art. 1.078. (...).

Art. 1.069. Além de outras atribuições determinadas, na lei ou no contrato social, 
aos membros do Conselho Fiscal incumbem, individual ou conjuntamente, os 
deveres seguintes:

I - examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis da sociedade 
e o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou 
liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas;

II - lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos 
exames referidos no inciso I deste artigo;

III - exarar no mesmo livro e apresentar à assembleia anual dos sócios 
parecer sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que 
servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado 
econômico; (...)”.

IV. O artigo 163, da Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades por Ações, preceitua 
o seguinte:

“Lei 6.404/1976. Art. 163. Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores 
e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do 
seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou 
úteis à deliberação da assembleia-geral (...);

VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela 
companhia;

VII - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre 
elas opinar; (...)”.

V. Por sua vez, o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, 
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa IBGC, indica o seguinte 
para o funcionamento de Conselho Fiscal:

“4.2 Conselho Fiscal – Fundamento. É parte integrante do sistema de governança 
das organizações brasileiras. Pode ser permanente ou não, conforme dispuser 
o estatuto. Representa um mecanismo de fiscalização independente dos 
administradores para reporte aos sócios, instalado por decisão da assembleia 
geral, cujo objetivo é preservar o valor da organização. 

Os conselheiros fiscais possuem poder de atuação individual, apesar do caráter 
colegiado do órgão. 

Como previsto em lei, suas principais atribuições são: 

• fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e 
verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

• opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu 
parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à 
deliberação da assembleia geral; (...)”.

Assim, reforçando, os ASSOCIADOS têm o compromisso da Chapa 33 - MAIS 
UNIÃO na CASSI de que os conselheiros fiscais estarão vigilantes, com 
independência, cuidando do interesse dos associados, sempre em defesa da 
Nossa CASSI Saudável e Acolhedora, sendo transparentes e prestando contas 
aos associados.

A Chapa 33 - MAIS UNIÃO na CASSI, para o Conselho Fiscal, detalha aqui o seu Programa de Gestão e propostas. 

CHAPA 33 - COMPROMISSOS

Propostas da Chapa 33
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Candidatos da Chapa 33

CONSELHO FISCAL

NELSON BUENO de Oliveira  - Titular
De Jundiaí-SP. Mestre em Administração Financeira com pós-graduação em quatro áreas de Finanças.

Acredita na Contabilidade para transparência e prestação de contas da CASSI aos associados.

Tomou posse no BB em 1983 e aposentou em 2012, em Campinas-SP. Serviu em Agências e em SUPER, 

atuou como Gerente Geral nos segmentos Varejo, Corporate e Alta Renda. 

Conselheiro suplente no Conselho de Administração da Rumo S.A., de 2015 a 2017. É professor 

universitário e coordenador de pós-graduação em Jundiaí-SP, contador, Perito Contábil Judicial, CFC/

CNPC 4523, CRCSP 137552.

JOSÉ PAULO Antunes de Aguiar  - Suplente
Graduado em Administração com Pós-Graduação em Formação Geral para Altos Executivos e 

Especialização em Gestão Empresarial na PUC Rio. Possui o curso de Controladoria na FGV.

No BB, ocupou vários cargos, dentre eles, o de GERAT em Resende (RJ), Gerente Geral no Rio de Janeiro 

nas Agências Pinheiral, Itaboraí, Magé, e Alcântara-São Gonçalo. Atuou também na GEROF. Foi VP 

Financeiro da AABB Niterói por dois períodos. Atual VP de Finanças da AAFBB, onde exerceu os cargos 

de Diretor Administrativo e Financeiro por dois mandatos. 
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