
BANESPREV 
LEVADO A SÉRIO

Conselho Deliberativo

Foi admitido em 1960, tendo se aposentado 
em 1990 no cargo de Gerente de Divisão, na 
ADGER. É Bacharel em Ciências Contábeis, tendo 
freqüentado cursos de matemática financeira, 
administração de empresas na Fundação Getúlio  
Vargas e outros. Participou de 6  Congressos 

da ABRAPP e eventos voltados para a Previdência Complementar além 
de cursos sobre finanças e da APIMEC - Associação dos Analistas e 
Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais. Possui certificação 
do ICSS - Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social. É 
atualmente Presidente da Afabesp e membro efetivo do Comitê Gestor do 
Plano V. É um dos líderes da organização da luta pela implantação do Plano 
V, com a segregação de R$ 4 bilhões em títulos que estavam em poder do 
Banco Santander. Colaborou intensivamente na produção de documentos que 
serviram de base para que o Ministério Público do Trabalho em Brasília, DF, 
conseguisse a criação do Plano V, por intermédio da PREVIC (SPC). É um 
dos responsáveis pela condução do PROCESSO DAS GRATIFICAÇÕES, que 
aguarda julgamento final no Supremo Tribunal Federal – STF. 

YOSHIMI ONISHI
Admitido em 1967, como escriturário, 
aposentando-se como Gerente de Divisão.

É economista, com cursos de especialização em 

Finanças (USP), Administração (FGV), Cálculos 

Judiciais Trabalhistas, além de diversos cursos 

de extensão universitária, bem como participação 

em congressos e seminários voltados para a Previdência Complementar 
e Saúde. Foi o economista responsável pelo Banespa junto ao Corecon – 
Conselho Regional de Economia, por 4 anos, bem como junto à Secretaria de 
Planejamento do Estado de São Paulo. Representou a Cabesp em Presidente 
Prudente, durante 7 anos, além de ter sido membro do seu Conselho Fiscal 
por dois mandatos. Foi membro do Conselho Deliberativo do Esporte Clube 
Banespa, tendo ocupado, também, o cargo de Conselheiro Fiscal durante 
4 anos. É membro do Conselho Deliberativo da Afabesp  e, também, do 
Comitê Gestor do Plano V. Ocupou o cargo de Diretor Financeiro da CABESP 
por dois mandatos. Com seus conhecimentos em economia tem participado 
da luta e da elaboração de documentos endereçados a órgãos públicos como 
Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, Banco Central, PREVIC e 
outros, visando à defesa dos nossos direitos.
 

Admitido em 1960, tendo se aposentado em 1990 
no cargo de Gerente do Banco. Formado em 
Ciências Econômicas e técnico em contabilidade. 
Fez cursos em práticas do mercado imobiliário, 
economia, mercado de capitais, administração 
de empresas e finanças. Fez carreira em 

agências, tendo exercido cargos de escriturário a Gerente de Operações e 
Administrativo. Prestou serviços no DEORG, DECOD - Núcleo Regional, 
DEPRO e AUDIT. Foi Conselheiro Fiscal da Cabesp durante dois mandatos 
e membro do Comitê Gestor do Plano V. Ocupa o cargo de 2.º secretário da 
UNAPAR – União das Associações de Aposentados do Estado do Paraná. 
É, atualmente, membro do Conselho Fiscal do BANESPREV, com atuação 
brilhante e eficiente na defesa dos participantes dos diversos planos, 
notadamente do Plano II. Ocupa o cargo de Conselheiro da Afabesp 
e Presidente da Afaban de Curitiba. Tem colaborado intelectualmente e 
participado de todas as lutas junto às autoridades em defesa dos nossos 
direitos.

JÚLIO HIGASHINO

CLAUDANIR REGGIANI

Conselho Fiscal Comitê Gestor do Plano V

S
ão mais de R$ 10 bilhões de reais administrados pelo Banesprev, destinados às nossas aposentadorias.
Por essa razão, devemos levar muito a sério as eleições que se aproximam e que deverão eleger os novos dirigentes do Banesprev.
Serão escolhidos dois membros do Conselho Deliberativo, um do Conselho Fiscal e oito componentes do Comitê Gestor do Plano V.

Estamos apoiando colegas totalmente comprometidos com uma administração séria, transparente e que priorize a rentabilidade e a segurança das 
aplicações do Banesprev, garantindo, assim, o pagamento das nossas complementações.

COMPROMISSOS
a) Os cargos não serão utilizados, em hipótese alguma, para fins político-partidários;
b) Manter completa independência em relação ao Banco Santander, lutando intransigentemente pela defesa do Banesprev e participantes;
c) Lutar na Justiça para que o Banco seja obrigado a aportar os valores referentes ao serviço passado do Plano II;
d) Continuar recorrendo na Justiça para impedir que o Banco continue a apropriar-se dos superávits do Plano V. 

Pingado Leite Djalma Álvaro

José Valente Roberto 
Borges

Guarany Getúlio



CÉDULA PARA OS PARTICIPANTES E PENSIONISTAS DOS SEGUINTES PLANOS:

CÉDULA SOMENTE 
PARA OS 
PARTICIPANTES
E PENSIONISTAS
DO PLANO V

NO COMITÊ
GESTOR DO 
PLANO V,
VOTE EM 

Plano Pré-75  Plano I  Plano II  Plano III  Plano IV

8 CANDIDATOS.
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