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Sobre a Chapa Unidade

ELEIÇÃO DOS CONSELHOS SERGUS 2021

A Apabanese e o Sindicato, com o objetivo de somar forças
e demonstrar os resultados do esforço, construíram uma
chapa unitária para o fortalecimento dos nossos planos, com
segurança nos investimentos, maior transparência, unidade
em torno do plano BD Saldado e defesa do Instituto Sergus.

Importância do Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo é o órgão máximo do Sergus. Ele
define a política de investimentos, delibera sobre o
planejamento e o orçamento, aprova as alterações
estatutárias e regulamentares, como também elege a
Diretoria. Portanto, o Conselho é fundamental para a gestão
da entidade e de seus planos que administra.

O papel fundamental do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é responsável pela fiscalização dos atos
da diretoria, do Plano CD e áreas administrativas da
entidade. Além de acompanhar e fiscalizar todas as contas
da gestão, tem a tarefa fundamental de avaliar se as
premissas atuariais estão aderentes, ou seja, se as hipóteses
que são utilizadas para efetuar o cálculo do passivo do
plano estão dentro da realidade.



 A Chapa Unidade

ELEIÇÃO DOS CONSELHOS SERGUS 2021

Conselho Deliberativo:

Conselho Fiscal:

Antônio José de Gois, com formação em Economia e
Direito, membro do Conselho Deliberativo do Sergus,
exerceu o cargo de Conselheiro do Banese,

Coordenador Geral da Apabanese, funcionário
aposentado.

Denise Costa da Silva, com formação em Economia e
pós graduada em Tecnologia da Informação, membro
do Conselho Deliberativo do Sergus, analista de
Sistema.

Maria de Fátima Alves Bispo, com formação em
Economia, pós-graduada em Metodologia do Ensino e
Auditoria Pública, cursando Filosofia, exerceu o cargo
de Conselheira Fiscal do Sergus, funcionária
aposentada.

José Fernandes Santana, com formação em Ciência Contábeis
e Administração, membro do Comitê de Investimentos do
Sergus, Diretor do Sindicato dos Bancários, Agente de Serviços
Bancários.

Antônio José de Gois – membro titular. 
 Denise Costa da Silva - membro suplente.

Maria de Fátima Alves Bispo – membro titular -  

José Fernandes de Santana - membro suplente.

Formação Acadêmica e Profissional:


