Edição Extra
Eleição
Jan 2020

Eleição para
Diretor Administrativo
Por conta da próxima eleição para Diretor Administrativo
da Bandeprev, a ser realizada em 03 de março deste ano,
elaboramos, neste mês de janeiro, uma edição extra do nosso
informativo Bandeprev Notícias, referente ao tema. Por meio desta,
você terá vários esclarecimentos para poder escolher com tranquilidade
o seu representante. Acompanhe, aqui ao lado, as datas mais importantes;
abaixo, os perfis dos candidatos; na página seguinte, uma matéria acerca do
processo, lembrando que será totalmente eletrônico; e as atribuições do cargo.

Datas
-Votação: 03/03/20 (8h às 18h)
-Apuração: 03/03/20 (a partir das 18h30)
-Posse: 25/03/20 (15h30)
(Horários de Brasília)

Conheça os concorrentes para a Diretoria Administrativa
[Luciana Andréa Freitas]

Gilca Maria

(Gilca Maria da Silva)
Preservando
a
imparcialidade, a Bandeprev está
publicando, conforme pleitos
anteriores, o resumo do perfil,
contendo formação e histórico
de carreira, e fotografia de
cada candidato à Diretoria
Administrativa
da
Entidade,
homologado
pela
Comissão
Eleitoral. Mantendo tratamento
igualitário aos concorrentes e
dando acesso a informações
necessárias para que todos
possam fazer uma escolha
consciente, apresentamos os
candidatos com base em dados
fornecidos pelos mesmos. As
declarações aqui expostas são
de exclusiva responsabilidade
destes. Os quadros, dispostos a
seguir, atendem enumeração por
ordem alfabética.

Informativo
da Bandeprev Bandepe Previdência Social.
Distribuição Gratuita.

Maurício Luna

(Maurício de Souza Luna)

[Divulgação]

[Divulgação]

Graduada em Administração,
com especialização em Marketing,
Gilca
Maria
participou
de
especializações em órgãos federais,
estaduais e municipais, tais como
Secretaria da Receita Federal,
Secretarias da Fazenda do Recife
e do Estado de Pernambuco e
institutos de Previdência, como
IAPAS e INSS.
Foi admitida no
BANDEPE, em 1966, aprovada em
concurso, desempenhando trabalhos
nas
funções
de
escriturária,
subchefe, chefe de seção e de
setor, atuando, principalmente na
área de Contabilidade, em Tributos
e Impostos, tendo colaborado,
inclusive, como instrutora sobre o
assunto nas agências. Assistida pela
BANDEPREV desde 1991, exerceu
cargo de Coordenadora de Unidade
Assistente, assessorando o Secretário
Geral da Câmara Municipal do Recife,
de 2001 a 2013. Também compôs o
Conselho Deliberativo da Asfabe.

Graduado
em
Ciências
Contábeis, com Especialização em
Administração Financeira, Maurício
de Souza Luna participou de
diversos eventos sobre Previdência
Complementar e Finanças, como
Congressos e Cursos. Ingressou
no BANDEPE em 1982, onde
exerceu as funções de Auditor,
Gerente Administrativo, Gerente de
Relacionamento, Gerente Geral e de
Divisão, e Assessor de Diretoria. Em
1997, foi indicado para a BANDEPREV,
permanecendo até abril 2014, tendo
atuado como Presidente do Conselho
Deliberativo, Diretor de Seguridade,
e também acumulado a Diretoria
Administrativa por um período.
Enquanto Diretor de Seguridade da
BANDEPREV, foi o primeiro integrante
da Diretoria Nacional do ICSS, hoje
Instituto de Certificação no âmbito
da
Previdência
Complementar
Fechada. Foi certificado pelo ICSS até
o ano de 2017.
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>Eleições Bandeprev 2020

>Atribuições da
Diretoria Administrativa:

Informe-se sobre o processo
eleitoral e vote pelo Site
Pleito se dará em 03 de março de 2020, de modo
totalmente eletrônico e com apuração no mesmo dia

D

e forma transparente e
visando oferecer igualdade
de condições, tanto para os
candidatos, quanto para todos os
participantes, a Bandeprev dá início
a mais um processo eleitoral. Será
para a Diretoria Administrativa,
pois,
em
novembro
último,
expirou-se o mandato do diretor
Antonio Ferreira, que, de acordo
com o Estatuto da Entidade, é de
quatro anos, e está em prorrogação
seguindo normas do referido
documento. O pleito acontecerá,
dia 03 de março de 2020, de 8h
às 18h, pelo nosso site, e com
apuração no mesmo dia, a partir
das 18h30 (horários de Brasília).

Paulo Andrade

O Cronograma, Edital e
Regulamento da Eleição, aprovados
pelo Conselho Deliberativo e
Diretoria Executiva, encontram-se
disponíveis no site www.bandeprev.
com.br. Até o dia 31 de janeiro,
estará sendo encaminhado, pelos
Correios, aos participantes, material
com instruções para votação
(senha e orientações de como
votar). Na capa deste informativo,
você pode conferir os perfis dos
candidatos. Pode-se também obter
informações diretamente na sede

[Luciana Andréa Freitas]

da Bandeprev, com os membros da
comissão eleitoral, composta por
Paulo Andrade (presidente), Ana
Celina Batista e Rosimary Vicente,
ou ligando para a Entidade, no fone
(81)3419 4627 .
[Divulgação]

I promover o registro e o controle
dos cargos e funções pertencentes
ao quadro de pessoal, bem como dos
respectivos ocupantes e suas lotações;
II fazer cumprir as normas
estabelecidas no manual dos direitos e
deveres do pessoal;
III promover a organização das
folhas de pagamento dos empregados;
IV promover a lavratura e
publicação dos atos relativos ao pessoal;
V promover a apuração da
produtividade dos empregados;
VI elaborar e fazer cumprir os
planos de compras e de estoque de
materiais da BANDEPREV;
VII elaborar e fazer cumprir o
plano de levantamento de estatística e
consumo;
VIII
promover
o
bom
funcionamento das atividades de
expediente, protocolo, arquivo, portaria,
zeladoria e transporte;
IX providenciar as medidas que
lhe forem solicitadas pela Diretoria
Executiva, pertinentes às atividades
de administração geral, formação,
conservação, mutação e produtividade
do patrimônio.

Rosimary Vicente

Será
escolhido
um
representante dos participantes
ativos e assistidos para estar
à frente do planejamento e
gerenciamento de ações voltadas a
recursos humanos, comunicações,
patrimônio
e
administração
geral da Entidade. Veja também,
a seguir, o detalhamento das
atribuições do cargo, descritas no
Estatuto. Todos os integrantes da
Bandeprev em pleno gozo de seus
direitos estatutários estão aptos a
votar. Participe.
[Divulgação]
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> Órgãos Estatutários
Conselho Deliberativo Presidente: ALEXANDRE
VERÍSSIMO
VILELA
Membros
Efetivos:
ALEXANDRE CÉSAR BARROS VASCONCELOS,
ERALDO NOGUEIRA SOBRINHO, RICARDO JOSÉ
DA FONTE MACIEL, JOÃO CARLOS CAMPOS
DE MELO e MAURÍLIO DE SOUZA LUNA
Conselho Fiscal Presidente: SÉRGIO JOSÉ DE
LIMA LEMOS Membros Efetivos: MARDEN DE
ALBUQUERQUE URQUIZA, ALBÉRICO JOSÉ DA
GAMA BRANCO e ALUIZIO PAZ DE LIRA

Ana Celina Batista

Diretoria Executiva Superintendente: MARIA
ISOLDA PAURÁ JARDELINO DA COSTA Diretor
Financeiro: EUDES CARNEIRO LINS FILHO
Diretor de Seguridade: JOSÉ CÂNDIDO
NETO Diretor Administrativo: ANTONIO JOSÉ
FERREIRA FILHO

