Fundação Banestes
de Seguridade
Social
Março/Abril 2008

Especial Eleição

Eleição para o Conselho Fiscal
Eleições são um dos mais importantes instrumentos de participação. Ao eleger conselheiros, os
participantes estão decidindo quem
vai ajudar a tomar conta do seu patrimônio, e esta missão envolve
muitos aspectos: competência, ética, experiência, capacidade de representação, negociação e administração, entre tantas outras características.

De 18 a 25 de abril, os participantes da Fundação Banestes vão eleger um representante efetivo e mais
um suplente para o Conselho Fiscal.
Nesse período, a BANESES espera que
os 3.732 participantes marquem presença, votando em seu candidato.
Dessa forma, vamos ter uma forte representatividade no Conselho Fiscal.
Todos os participantes e assistidos receberam a Resolução Nº 51 in-

formando os procedimentos e prazos para se inscrever como candidatos. Sete participantes se habilitaram a disputar a vaga de efetivo e
suplente. O mais votado será empossado no dia 30 de abril como membro efetivo e o segundo mais votado
ocupará a vaga de suplente. Também no dia 30, serão empossados o
membro efetivo e o suplente indicados pelo nosso patrocinador.

Como votar?
O participante pode optar pelo voto eletrônico, via site da Fundação Banestes, ou
pelos Correios. Só tem validade um voto. Veja como fazer:

Voto Eletrônico

O Voto pelos Correios

Já estão no site www.baneses.com.br
todas as informações sobre a eleição. É o caminho para quem optar
pela votação eletrônica.
Antes de iniciar, tenha em mãos
a senha que você recebeu pelos Correios junto com a correspondência
de eleição. A senha é particular e
sem ela não será possível votar via
internet.
Após conhecer o perfil de cada
candidato e optar por um deles, vá
acompanhando o passo-a-passo
para dar o voto, tudo com muita segurança.

Quem fizer esta opção, deve utilizar o material de votação entregue
pelos Correios. O material inclui a senha (só para quem vai votar pela internet), cédula com os nomes dos candidatos, um envelope menor e um envelope maior Carta-Resposta já com
porte pago. Coloque a cédula, sem rasuras, dentro do envelope menor. Em
seguida, feche este envelope, lacrando-o, e o coloque dentro do envelope
Carta Resposta. Entregue em uma
agência dos Correios ou coloque em

uma caixa de coleta dos Correios. Não
é necessário pagar nada. A postagem será paga pela BANESES.
Mas atenção. Só serão considerados na apuração os votos recebidos, exclusivamente, pela Caixa Postal Especial até às 9 horas do dia 25
de abril de 2008. Portanto, se for
utilizada esta opção, o voto deverá ser
entregue no Correio com antecedência para que esteja na Caixa Postal
Especial, em Vitória, antes do prazo
indicado.

Não perca os prazos:
Início da Votação - via internet (08:00h) .................................... 18/04/2008
Encerramento da Votação - via internet (17:00h) ....................... 25/04/2008
Encerramento da Votação - via Correios (9:00h) ........................ 25/04/2008
Apuração e Divulgação do Resultado da Eleição ......................... 28/04/2008
Posse dos Conselheiros eleitos e indicados ................................ 30/04/2008

Seu
voto

Na hora de votar, prefira o voto
eletrônico e contribua para que a
apuração seja mais rápida.

Você sabe qual é a responsabilidade do Conselho Fiscal?
Primeiro devemos saber que Conselho Fiscal é um órgão de controle interno da Fundação Banestes. E a ele compete:
Z examinar, a qualquer época, os livros
e documentos da Fundação;
Z examinar os balancetes da Fundação;
Z emitir parecer sobre as demonstrações
financeiras anuais da Fundação, bem

como sobre as contas e os demais aspectos econômico-financeiros dos atos
da Diretoria Executiva;
Z lavrar em livro de atas e pareceres o
resultado dos exames procedidos;
Z apresentar ao Conselho Deliberativo
pareceres sobre os negócios e as operações do exercício, tendo por base o
balanço orçamentário e as contas da

Diretoria Executiva;
Z acusar irregularidades verificadas,
sugerindo medidas saneadoras.
Z preparar semestralmente um relatório de controles internos conclusivo a
respeito da política de investimentos,
gestão dos recursos garantidores dos
planos, hipóteses e métodos atuariais
adotados e execução orçamentária.

Composição do atual Conselho Fiscal
São quatro
membros
efetivos e quatro
suplentes, todos
com mandato
de quatro anos.
A renovação é
feita
parcialmente a

Eleitos

Indicados pela Patrocinadora

Efetivos

Efetivos

Laci José da Silva Carvalho

Maria Elizabete Tesch

* Edson Siqueira Gomes

* Ezequiel Gonçalves Kiel de Oliveira

Suplentes
Guilherme Lyra Souza

Suplentes
Marilene Bertoni

Maria José Marcondes Pimenta

Rômulo de Souza Costa

cada dois anos.
* Conselheiros que deixam o Conselho. Os demais permanecem por mais dois anos.

Candidatos inscritos

Maria José M.
Pimenta

Miguel Ângelo Milioli

Aposentada. Advogada com
pós-graduação, é diretora
presidente da Banespar, vice
presidente do Conselho Estadual do Idoso e membro
do Conselho Municipal do
Idoso de Vitória. Cidadã Vitoriense pela Câmara de Vitória.

Lotado na agência Esplanada, em Vitória. Analista
Econômico desde 1999.
Conselheiro Fiscal da Banescaixa 2002-2004. Graduado em Ciências Contábeis e Matemática com
MBA em Finanças e Mercado Futuro.

João Batista Lima
Aposentado do Banestes
onde trabalhou de 1974 a
2007 como caixa, técnico
bancário, supervisor e gerente em agências de vários municípios. É diretor da
ABVV e suplente no Conselho Deliberativo. Graduado
em Comunicação Social.

Antônio Carlos
Sampaio
Trabalha na gerência Financeira de Crédito. Já foi
caixa, gerente e ex-diretor superintendente da
Fundação Banestes. É bacharel em Ciências Contábeis com MBA em Gestão
Empresarial.

Nazareno Gonçalves
Nunes de Oliveira

Illelis Queiroz
Honorato

Aristides do
Couto Neto

Gerente na agência de Pedro Canário.
No banco desde 1988, atuou na ag. Esplanada e na Banestes Seguros. Aprovado em concurso interno para Gerente de Relacionamento, ocupou o cargo
em agências do interior. Formado em
Ciências Contábeis.

Aposentado do Banestes onde atuou
como escriturário, subassessor administrativo e membro da Auditoria Interna.
Foi coordenador dos projetos bug do milênio e SPB-Sistema de Pagamentos Brasileiro. Formado em Ciências Contábeis,
Economia e pós-graduado em Finanças.

Funcionário do Banestes há 29 anos. É
coordenador Administrativo e Financeiro da Banescaixa desde 1997. Formado
em Administração de Empresas.

