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Especial Eleição

Eleição para o Conselho Deliberativo
Chegou o momento dos
participantes da Fundação Banestes (ativos, assistidos e
pensionistas) escolherem um
representante para o Conselho Deliberativo. Dos seis
membros, três serão substituídos devido ao fim do mandato. Das três vagas, uma será
preenchida pelo voto direto do
participante (com direito a um
suplente) e dois serão indicados pelo patrocinador.

A eleição está marcada
para o período de 18 a 25
de abril, até às 17h e ocorrerá, mais uma vez, pela Internet, e com a opção do processo manual, via Correios.
Cada participante poderá votar em um candidato e
o vencedor será o que obtiver o maior número de votos, ficando o segundo mais
votado eleito para a suplência. O mandato dos dois será

de quatro anos, com direito
a serem reconduzidos uma
vez.
To d o s o s p a r t i c i p a n t e s
irão receber no endereço de
sua residência o kit de votação com envelope, cédula e
senha para votação eletrônica. Quem não receber o kit,
tem até o dia 17 de abril para
comunicar à Comissão Eleitoral, na BANESES, e atualizar o endereço.

O Voto pela Internet
Com a senha na mão, que será entregue pelos Correios, o participante deve acessar na internet o site www.baneses.com.br. A senha é individual, personalizada e secreta, permitindo ao eleitor acessar a cédula de votação para registrar e confirmar o seu
voto, uma única vez. Sem a senha, não há como participar da votação eletrônica.

O Voto pelos Correios
Cada participante vai receber em casa o material de votação que inclui a cédula
com os nomes dos candidatos para registro do voto, um envelope maior que é a Carta
Resposta, e um envelope menor onde deve ser colocada a cédula com o voto. O envelope Carta Resposta já vem com o porte pago. Basta entregar o envelope em uma
agência dos Correios ou em qualquer posto de coleta também dos Correios, com antecedência, visto que o envelope deve chegar a Fundação até às 10hs do dia 26/04.
Não perca os prazos:
Início da votação – via internet (08:00h) ...................................................... 18/04/2007
Encerramento de votação – via internet (17:00h) ........................................ 25/04/2007
Apuração e Divulgação do Resultado da Eleição ........................................... 26/04/2007
Posse dos Conselheiros ................................................................................. 27/04/2007

Resultado

O resultado da eleição será divulgado no dia 26 de abril. Os
nomes do eleito e seu suplente serão divulgados pelo site da
Fundação. www.baneses.com.br

A responsabilidade de um conselheiro
O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da estrutura da Fundação. É responsável pela política geral
de administração da entidade e de

seus planos de benefícios. Também é
responsável, pela alteração do estatuto e regulamento, gestão dos investimentos e a aplicação dos recursos,

nomeação e exoneração dos membros da diretoria-executiva e demais
atribuições dispostas no art. 18 do Estatuto.

Composição atual do Conselho Deliberativo
Eleitos

Indicados pela Patrocinadora

Efetivos

Efetivos

Lúcio Carlos Faller Pereira

Celso Cláudio Simões(Presidente)

Deosdete José Lorenção

* Gilvan Cola Rodrigues

* Elimário Schuina Nunes

*Maria José Marcondes Pimenta

Suplentes

Suplentes

João Baptista Lima

Alexandre Coelho Ceoto

Jussara Gonçalves Vieira

* Gustavo Cláudio Santos

*Benedito de Souza Moraes

* Ronald Martins de Freitas

*Conselheiros que serão substituídos por vencimento do mandato. Os demais permanecem até abril de 2009.

Candidatos ao Conselho Deliberativo

Guilherme Lyra Souza
Trabalha na Fundação desde 1988.
Lotado na Gerência de Benefícios. Formado em Administração e Filosofia,
com Pós Graduação em Educação.
Suplente do Conselho Fiscal.

Octavio Augusto de Carvalho
Aposentado do Banestes onde chegou a Diretor Comercial. Também foi
Diretor Presidente, Diretor de Seguridade da Fundação Banestes e conselheiro. Graduado em Direito.
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Maria José Marcondes Pimenta

Maria Aparecida G. Silva
Funcionária do Banestes há 20 anos.
É coordenadora na gerência de Marketing. Bacharel em Ciências Contábeis e História. Pós -Graduada em
História, Literatura, Matemática, e Finanças e Mercado Futuro.

Aposentada do Banestes e presidente
da Banespar. Advogada com PósGraduação. Membro do Conselho Estadual do Idoso e da Cooperativa do
Banco do Brasil. Conselheira da Fundação em final de mandato.

Júlio César Gomes
Lotado na gerência de Controles Internos e Processos do Banestes. Também
coordena a área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Banco e o Comitê de
Controles Internos da Seguradora. Formado em Ciências Contábeis com PósGraduação em Auditoria de Negócios.

Jorge Luiz Vaccari
Funcionário do Banestes há 22 anos.
É gerente da ag. Goiabeiras. Participou do Comitê de Investimentos da
BANESES e foi suplente do Cons. Deliberativo por duas vezes. Formado em
Ciências Contábeis com Pós-Graduação (MBA), em Gestão Empresarial.

