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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

Ficam os associados à Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, inscrita no CNPJ 

sob o nº 03.930.882/0001-82, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser 

realizada em 29 de abril de 2021, em primeira convocação, às 16h00, e, em segunda convocação, às 

17h00, na sede da Planejar, na Rua Professor Atílio Innocenti, 165 – 6º andar – Vila Nova Conceição 

– CEP: 04538-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as: 

 

I. Em Assembleia Geral Ordinária 

 

a) Contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2020 e 

b) Eleições dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal(1) e do 

Conselho de Normas Éticas(2) para o biênio 2021/2023. 

 

II. Em Assembleia Geral Extraordinária 

 
a) Alterar a Razão Social (Artigo 1º): de PLANEJAR – Associação Brasileira de Planejadores 

Financeiros; para PLANEJAR – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro(3).  

 

b) Alterar o Artigo 2º: Formalização da mudança de endereço da sede da Joaquim Floriano 

1120 para a Professor Atílio Innocenti 165. 

 

c) Incluir no artigo 3º a alínea (j) – novo objetivo da Associação, compromisso da PLANEJAR 

com os temas de ESG. 
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d) Direitos dos Associados 

• Alterar o Artigo 9º, alínea (e), para incluir o Conselho Fiscal(1)  na redação. 

 

e) Associado Empresarial  

• Alterar o Artigo 6º, inciso IV, dando nova redação e incluir as alíneas (a) e (b):  

Segregar o Associado Empresarial do Associado Não Certificado Pessoa Física 

para deixar clara as diferenças; 

• Alterar o Artigo 8º, Parágrafo único, dando nova redação: Formalizar que a 

definição das categorias, benefícios e valores são responsabilidade do Conselho 

de Administração. 

 

f) Das Penalidades e da Extinção da Condição de Associado 

• Incluir no artigo 14, caput, o inciso (IV) a pena de multa; 

• Alterar o inciso IV para inciso V e dar nova redação a pena exclusão; 

• Incluir no Artigo 14. Parágrafo Quarto, para estabelecer os critérios da pena de 

multa. 

 

g) Administração Social 

• Incluir no artigo 19, Parágrafo Segundo e alíneas, para constar novas funções no 

desempenho dos administradores da PLANEJAR. 

 
h) Assembleia Geral 

• Alterar a redação do artigo 26, inciso II, alínea (e) para incluir a exceção de 

responsabilidade de ser aprovado em assembleia a alteração do endereço físico 

da PLANEJAR. 

 

i) Conselho de Administração 

• Alterar o artigo 29, caput, para incluir o regramento na redação; 
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• Incluir no Artigo 32, Parágrafo Sexto: Flexibilização do regramento para as 

reuniões do Conselho de Administração; 

• Incluir no artigo 33 as alíneas (j), (k), (l), (m), (n), (o): inclusão de novas 

atribuições, sendo elas:   

(j) Propor a criação, alteração ou extinção de código, o qual será ratificado em 

Assembleia Geral; 

(k) Propor a criação de manual de procedimento(s) e regimento(s), bem como 

propor sua alteração ou extinção; 

(l) Deliberar sobre alteração no anexo ao Código de Conduta Ética; 

(m) Aprovar a alteração do endereço da sede da Associação, devendo este 

Estatuto Social ser alterado sempre que se realizar a referida alteração, sem a 

necessidade de deliberação pela Assembleia Geral; 

(n) Estabelecer requisitos para candidatura aos cargos eletivos; 

(o) Aprovar alteração no currículo para exame da certificação CFP®. 

 

j) Conselho Fiscal  

i. Dar nova redação ao Artigo 43, caput, para prever que o Associado Sênior A 

passe a indicar um representante para compor o Conselho Fiscal, 

permanecendo 4 eleitos e 1 indicado; 

ii. Dar nova redação ao Artigo 43, Parágrafo Segundo, estabelecendo os 

critérios de substituição dos Membros do Conselho Fiscal; 

iii. Incluir no Artigo 43 o Parágrafo Quarto com regramento para as reuniões do 

Conselho Fiscal; 

iv. Incluir no Artigo 43 o Parágrafo Quinto para estabelecer a forma para 

instalação das reuniões do Conselho Fiscal. 

 

k) Conselho de Normas Éticas:  
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• Dar nova redação ao artigo 44, Caput, para alterar o número de integrantes do 

Conselho de Normas Éticas, indicação e eleição; 

• Dar nova redação ao Artigo 44, Parágrafo Segundo, estabelecendo os critérios 

de substituição dos Membros do Conselho de Normas Éticas; 

• Dar nova redação ao Artigo 44, Parágrafo Terceiro, para estabelecer a forma 

para instalação das reuniões do Conselho de Normas Éticas; 

• Incluir no Artigo 45 a alínea (e) para prever a aplicação da penalidade as 

penalidades previstas no Estatuto Social, no Código de Ética e anexo.  

 

l) Incluir o Artigo 58: Inclusão de cláusula para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

Notas de esclarecimento: 

(1) A indicação de um membro pelo Associado Sênior A (ANBIMA), visa dar suporte e senioridade nas 

questões financeiras e contábeis discutida da PLANEJAR. No caso de não aprovação da alteração, na 

Assembleia Geral, serão empossados os 5 candidatos mais votados, conforme redação existente no 

atual Estatuto Social.  

 

(2) O aumento de membros integrantes do Conselho de Normas Éticas visa melhor atender às demandas 

de análises de denúncias. No caso de não aprovação serão empossados os 5 (cinco) mais votados, 

conforme redação existente no atual Estatuto Social. 

 

(3) A mudança da Razão Social para PLANEJAR - Associação Brasileira de Planejamento Financeiro está 

embasada nas seguintes premissas: 

• A PLANEJAR já carrega uma bandeira de PLANEJAMENTO FINANCEIRO no Brasil, seja na 

certificação, na educação do Associado e do público final e no relacionamento com os nossos 

stakeholders; 

• A Missão e Visão da PLANEJAR já endereçam o escopo de PLANEJAMENTO e não somente 

PLANEJADORES; 

• As demais entidades certificadoras no mundo, em sua maioria, já levam o PLANNING no nome, 

incluindo a entidade máxima que regula mundialmente a certificação CFP® – Financial Planning 

Standards Board (FPSB); 

• As ações da PLANEJAR já atendem tanto os Planejadores Financeiros certificados quanto o público 

final, vide participação da Semana ENEF, WIW, Global Money Week e demais ações de 

Conscientização Financeira. 
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O voto poderá ser realizado por meio eletrônico a partir de 19 de abril às 16h até às 17h00 do dia 

29 de abril de 2021, através do sistema de votação da Planejar. 

 
O link para votação será enviado para o seu e-mail primário cadastrado no sistema da Planejar. 
 
Caso não receba favor enviar e-mail para associados@planejar.org.br, com o Assunto "LINK PARA 
ELEIÇÃO", indicando o(s) e-mail(s) secundário(s) para envio. 
 

Os documentos relativos a esta Assembleia Geral estarão à disposição dos associados no site da 

Planejar (https://planejar.org.br/informativo/associados-sao-convocados-para-assembleia-geral/), 

sistema de votação e no escritório da Planejar. 

 

São Paulo, 15 de abril de 2021 

 

 

 

Jan Gunnar Karsten 

Presidente 
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