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Especial Eleição

2010 Ano de Eleição
Disputando a atenção com a Copa do mundo, em 2010
teremos também eleição para Governador, Senadores e
Deputados e eleição de membros do Conselho Fiscal da
BANESES. Participantes vão escolher um membro efetivo
e um suplente para o Conselho Fiscal.
Por que é importante?
Por que são os conselheiros que irão fiscalizar como o pa-

trimônio de mais de R$ 1 bilhão da BANESES está sendo
administrado. É a gestão do dinheiro hoje que irá garantir
o seu futuro. Já imaginou, chegar aos 82 anos sem a
segurança da aposentadoria suplementar?
Então, participe do processo eleitoral que acontece de 16
a 26 de abril de 2010. Conheça os candidatos e suas capacidades e escolha um deles para ser seu representante.

Como dar o seu voto
Todos os participantes receberam a Resolução Nº 53 informando os procedimentos e
prazos para registro de chapas e eleição. Também estarão recebendo o Kit de Eleição com
a senha para votar via internet e o material próprio para votação manual, via Correios.
As dúvidas podem ser esclarecidas no site www.baneses.com.br, no item Eleição 2010.

Voto pela
internet ou
via Correios?
Já ficou comprovado nas últimas
eleições, que a grande maioria vota
pela internet. Na eleição do ano passado para o Conselho Deliberativo,
por exemplo, 43,8% dos votantes
deram preferência ao voto eletrônico e apenas 8,99% votaram pelos
Correios.

Veja como fazer:
A votação via Internet deve ser feita através do site www.baneses.com.br .
Mas só poderá ser feita utilizando a senha personalizada enviada junto com
a correspondência de eleição que você está recebendo. Sem esta senha
individual não há como votar via Internet. O participante também deverá utilizar
seu número de CPF.
A votação manual, ou seja, pelos Correios, poderá ser feita logo que o participante
receba em casa o material de votação: cédula com os nomes dos candidatos, um
envelope menor para colocação desta cédula, um envelope maior Carta-Resposta
já com porte pago para entrega nos Correios.
Cada pessoa poderá votar em apenas um candidato. O mais votado será empossado como membro efetivo e o segundo mais votado ocupará a vaga de suplente.

E os prazos?
Início da Votação - via internet (08:00h)..................................... 16/04/2010
Encerramento da Votação - via internet (17:00h)......................... 26/04/2010
Apuração e Divulgação do Resultado da Eleição........................... 27/04/2010
Posse dos Conselheiros eleitos................................................... 29/04/2010
Horários de Brasília (DF)

Candidatos
MARILENE BERTONI

EDSON SIQUEIRA GOMES

Mestre em Ciências Contábeis e pós-graduada
em Auditoria Interna de Instituições Financeiras.
Tem 24 anos de Banestes e atualmente está
na GEAUD onde é auditora há 15 anos.
É membro efetivo do Conselho Fiscal da BANESCAIXA e foi suplente no Conselho Fiscal
da BANESES.

Economista com Pós-graduação em Comércio
Exterior. Aposentado do banco onde trabalhou por 32 anos, de escriturário a gerente.
Foi membro do Conselho Fiscal no período
de 2005/2008 e hoje é suplente eleito do
Conselho Deliberativo.

GEANES FIORINI

JOÃO CARLOS BUSSULAR

Pós graduada em Ciências Contábeis. Entrou
no banco em 1978 no Crédito Rural. Passou
por outras áreas e funções como coordenadora. EM 2003 voltou à Gerencia Rural e
Industrial. E, atualmente, ocupa a mesma
função na Gerência de Crédito Rural.

JOÃO COMÉRIO

Formado em Administração de Empresas.
Está no banco há 28 anos. Ficou por 13
anos na Banestes Seguros e hoje está na
Superintendência de Produtos do Banco.

RITA DE CÁSSIA CARVALHO

Pós graduando em Contabilidade Gerencial.
No Banestes desde 1988. Analista Econômico Financeiro, desde janeiro/1999, atuando
na GEFIN – Gerência Financeira, na BANESTES DTVM e, atualmente, na GEAFI – Gerência de Administração e Gestão de Fundos
de Investimentos do Banestes. Coordenador
de Gestão de Recursos de Terceiros – desde
outubro/2002.

ARLETE PAVEZI PAULO

Formada em Direito é aposentada desde 1998.
Faz trabalhos voluntários em comunidades
carentes de Vila Velha e é Diretora social da
BANESPAR desde 2002.
No Banestes trabalhou em diversas agências
(Rio Bananal, Linhares, Glória, Itaparica), como
caixa.

Composição atual do Conselho:
Eleitos

Indicados pela
Patrocinadora

Efetivos

Efetivos

*Laci José da Silva Carva- *Maria Elizabete
lho (Presidente)
Tesch
Antônio Carlos Sampaio
Suplentes

Katya Elvira Paste
Suplentes

*Guilherme Lyra Souza

*Marilene Bertoni

João Baptista Lima

Nilson Elias Tristão

* Conselheiros que serão trocados por vencimento do mandato. Os demais
permanecem até 2012.
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Começou no banco em 1978 como escriturária na agência de Montanha. Atuou como
Gerente em São Mateus, Pinheiros e Colatina. Hoje é Gerente de Relacionamento na
agência de Baixo Guandu. Foi representante
do CRESB e Federação do Sindicato dos
Bancários. É da Diretoria da AGEBES como
Diretora da Região Norte.

O Conselho Fiscal, apesar de ser composto por quatro
membros efetivos e quatro suplentes, todos com mandato
de quatro anos, tem sua renovação parcial a cada dois anos.
Vale lembrar que metade dos membros é indicada pelos
Patrocinadores e a outra pelos Participantes.
Os eleitos no processo serão empossados no dia 29 de abril
juntamente com o membro indicado pelos Patrocinadores e
seu respectivo suplente.

Mas o que compete ao Conselho Fiscal?
O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da Fundação Banestes.
Compete ao Conselho:
w examinar os balancetes da Fundação;
w 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;
w examinar, a qualquer época, os livros e documentos da Fundação;
w lavrar em livro de atas e pareceres o resultado dos
exames procedidos;
w 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;
w acusar irregularidades verificadas, sugerindo medidas saneadoras.

