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Qual o papel dos Conselhos e 
da Diretoria de Seguridade
Conheça os candidatos

Saiba como votar



Qual o papel dos 
órgãos estatutários?

Conselho Deliberativo 

É composto por seis membros titulares e 
seis suplentes, observada a indicação do 
patrocinador e a destinação mínima de 
um terço das vagas para os representan-
tes dos participantes ativos e assistidos. 
Os membros do Conselho não são re-
munerados. Os mandatos têm duração 
de cinco anos, permitida recondução dos 
membros indicados pelo Patrocinador.

O Conselho Deliberativo é a instância 
máxima de decisão da entidade. Res-
ponsável pela definição da política geral 
de administração da entidade e de seus 
planos de benefícios. Tem a finalidade de 
deliberar sobre as diretrizes administrati-
vas da entidade e definir a política de in-
vestimento para aplicação do patrimônio 
administrado pelo fundo de pensão. 

As principais atribuições do Conselho 
Deliberativo compreendem delibera-
ções sobre os planos de benefícios pre-
videnciários, alterações estatutárias e re-
gulamentares; aprovação do plano anual 
de custeio, aplicação do patrimônio, bem 
como, da Política de Investimentos, do 
relatório anual e das demonstrações con-

tábeis. Compete, também, deliberação 
sobre os casos omissos no Estatuto e nos 
Regulamentos dos Planos de Benefícios 
Previdenciários, dentre outras responsa-
bilidades.

Conselho Fiscal

É composto por três membros titulares e 
três suplentes, observada a indicação do 
patrocinador e a destinação mínima de 
um terço das vagas para os representan-
tes dos participantes ativos e assistidos. 
Os membros do Conselho não são re-
munerados. Os mandatos têm duração 
de três anos, vedada à recondução. 

O Conselho Fiscal é responsável por su-
pervisionar a execução das políticas do 
Conselho Deliberativo e o desempenho 
das boas práticas de governança da Dire-
toria Executiva. Órgão de controle, res-
ponsável pela fiscalização da gestão patri-
monial e dos atos de gestão da Entidade.  

As principais atribuições do Conselho Fis-
cal compreendem examinar, dar parecer 
e aprovar balancetes, balanço patrimo-
nial e demonstrações financeiras; analisar 
e aprovar os relatórios de auditores ex-
ternos e; manifestar-se, semestralmente, 
sobre a Política de Investimentos, custos, 
premissas e hipóteses atuariais e execu-
ção orçamentária, bem como sobre os 
controles internos da Entidade.
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Saiba tudo sobre as eleições BASES
Participe do processo eleitoral e escolha seus representantes

Conforme amplamente divulgado pela BASES, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2016, a 
Fundação realizará o processo eleitoral para escolha dos novos representantes dos parti-
cipantes. Você vai ajudar a eleger dois membros efetivos e dois membros suplentes para 
o Conselho Deliberativo, um membro efetivo e um membro suplente para o Conselho 

Fiscal e um membro efetivo e o respectivo suplente para a Diretoria de Seguridade 
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Diretoria Executiva

Órgão responsável pela administração da 
entidade e dos planos de benefícios, obser-
vando a política geral de administração tra-
çada pelo Conselho Deliberativo e as boas 
práticas de governança.

É o órgão da administração geral da BASES, 
cabendo-lhe executar e fazer executar to-
dos os atos necessários ao seu funciona-
mento, de acordo com o disposto no Es-
tatuto Social, no Regulamento do Plano e 
demais normas imputadas pelo Conselho 
Deliberativo.

A Diretoria Executiva deve submeter à 
aprovação do Conselho Deliberativo as 
questões dependentes de deliberação, pro-
por a alienação e aquisição de bens imóveis 
levando o assunto para análise pelo Comitê 
Estratégico de Investimentos, celebrar os 
negócios jurídicos necessários à adminis-
tração da BASES, informar ao órgão fisca-
lizador, dentro do prazo legal, a renovação 
de mandatos dos órgãos estatutários, bem 
como, dos indicados do Patrocinador Prin-
cipal e exercer demais atribuições que lhes 
forem delegadas pelo Conselho Deliberati-
vo. 

A Diretoria Executiva é constituída por três 
membros, sendo: um Presidente,  um Dire-
tor Administrativo e Financeiro e um Diretor 
de Seguridade e seu respectivo suplente. 

Os membros da Diretoria Executiva são 
indicados pelo patrocinador, respeitando a 
destinação mínima de um terço das vagas 
para os representantes dos participantes ati-
vos e assistidos. Os mandatos têm duração 
de quatro anos, permitida recondução. 

Diretor de Seguridade 

Cabe ao Diretor de Seguridade o planeja-
mento e a responsabilidade pela execução 
das atividades da BASES no setor previden-
cial, competindo-lhe propor à Diretoria 
Executiva normas regulamentadoras dos 

processos de sua área.  

Compete ao Diretor de Seguridade homo-
logar a inscrição de Participantes, promover 
a organização e atualização dos respectivos 
cadastros e controlar a arrecadação de con-
tribuições destinada à formação das reservas 
previdenciárias devidas pelos Participantes e 
Patrocinadores. 

Além disso, ele deve promover o controle 
da autenticidade das condições de inscrição, 
concessão e manutenção de benefícios, 
zelar pela aderência do pagamento dos be-
nefícios aos assistidos conforme determina 
o Regulamento do Plano de Benefícios e 
promover o bem-estar social da população 
participante e beneficiária.

Agora que você já sabe o papel dos órgãos 
estatutários responsáveis pela administração 
da BASES, confira a seguir a a composição 
das chapas que estão na disputa. Atenção: 
você vai votar na chapa e não em um candi-
dato específico. 
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Conheça os candidatos

Candidato Titular
RAIMUNDO MARINHO DOS SANTOS

Conselho Deliberativo

Participante Assistido. Pós-Graduado em Ciências Criminais pela Universidade Estácio de Sá. 
Formado em Comunicação Social e em Direito pela Universidade Federal da BAhia -UFBA. In-
gressou no banco do Estado da Bahia - Baneb em 1972. Trabalhou como Auxiliar de Escritório 
Caixa, Escriturário, Assessor da Diretoria, Ouvidor Geral. Também foi  Editor, Repórter e Redator 
do Jornal a Tarde. Hoje atua como advogado. 

1º VAGA

Candidato Suplente
SILVADIR DUARTE AMAZONAS PEDROSO
Participante Assistida. Pós-graduadao em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, MBA-APG 
MBA Executivo Internacional pela AMANA-KEY, formada em Secretariado Executivo pela Uni-
versidade Católica do Salvador. Ingressou no banco do Estado da Bahia - Baneb em 1978. Atuou 
como Gerente Geral de Agências de Gr,mde Porte, Representante regional de vendas, Gerente 
Executivo Chefe do Departamento de Postos de Atendimento e Folha de Pagamento. É membro 
titular do Conselho Fiscal da BASES desde 2000. 

Candidato Titular
JOSE MILDO PEREIRA DA SILVA
Participante Ativo. Formado em Administração pela Universidade Norte do Paraná. Ingressou no 
banco do Estado da Bahia - Baneb em 1984. Atuou como auxiliar administrativo, Operador, Cai-
xa e Gerente de Atendimento, Chefe de grupo, Gerente de Negocios, Gerente Administrativo. 
Atualmente é Gerente Comercial IlI. 

2º VAGA

Candidato Suplente
ROSALI DE OLIVEIRA BRAZ MORAIS
Participante Ativa. Formada em Letras pela Faculdade Jorge Amado.  Ingressou no banco do Esta-
do da Bahia - Baneb em 1986. Atuou como Chefe de Serviço, Chefe de Secretaria e Supervisor 
Administrativo. Atualmente é Gerente de Pessoa Física.  

CHAPA2
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Candidato Titular
MAGNONEIDE MATOS DA SILVA 

Conselho Fiscal

Participante Assistida. Especializada em Perícia Contábil pelo Centro Universitá-
rio de Ciências Gerenciais da UNA, CEN1D, possui Especialização em Auditoria 
pela Fundação Visconde de Cairu, especialização em Administração Bancária pela   
Associação dos Bancos Estaduais e é formada em Ciências Contábeis.  
Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. Ingressou no banco do Estado da Bahia - Ba-
neb em 1983. Trabalhou como Gerente de Expansão, Gerente Comercial,  Gerente Executivo 
e Gerente de Crédito Imobiliário. Foi Presidente do Conselho Fiscal da BASES de abril de 2012 
a maio de 2015.    

Candidato Suplente
LAURENTINA CANDIDA LIMA DE MENESES 
Participante Ativa. Formado em Administração pelo Centro Universitário da Bahia - FTB. Ingres-
sou no banco do Estado da Bahia - Baneb em 1985. Trabalhou como Escriturária, Caixa, Chefe 
de Serviço. Atualmente é Gerente Comercial, responsável pelo PA SUCOM, Investimentos, 
Empréstimos e diversos serviços da área financeira. Possui certificação AMBIMA. 

Candidato Titular
JOSÉ ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Diretoria de Seguridade

Participante Ativo. Pós-graduado em Marketing Estratégico pela Faculdade de Ciências Gerenciais 
da UNA e formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Ingressou 
no banco do Estado da Bahia - Baneb em 1984. Trabalhou como Analista Econômico Financei-
ro,  Consultor Interno, trabalhou também no Departamento de Marketing e Departamento de 
Relações com o Poder Público. Atualmente é Gerente de Relacionamento Prime no Tribunal de 
Justiça da Bahia. 

Candidato Suplente
NORMA CARDOSO DE OLIVEIRA
Participante Ativa. Pós-graduada em Alfabetização e Letramento pela Faculdade do Noroeste de 
Minas.  É formada em Filosofia  e  Contabilidade pela Universidade Católica do Salvador - Ucsal. 
Ingressou no banco do Estado da Bahia em 1979. É Gerente Comercial e possui Certificação 
CPA 10. 

CHAPA2
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Candidato Titular
JOSÉ GOMES DO PRADO FILHO

Conselho Deliberativo

Participante Ativo. Formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador. Ingressou no 
banco do Estado da Bahia - Baneb em 1981. Trabalha no Departamento Jurídico como Advogado 
III. Foi membro titular do Conselho Deliberativo da BASES durante 10 anos. 

1º VAGA

Candidato Suplente
FERNANDO SANTOS BRAGA
Participante Assistido. Formado em Administração e Comércio Exterior pela Universidade Anhan-
guera. Ingressou no banco do Estado da Bahia - Baneb em 1974. Atuou como Chefe do Setor 
de Comunicação do Departamento de Serviços Gerais do BANEB, Superintendente do BANEB, 
além de Subgerente de Departamento do Banco Bradesco S/ A. Foi membro suplente do Con-
selho Deliberativo da BASES no período de abril de 2012 a outubro de 2014. 

Candidato Titular
JOSÉ AZIZ RAIMUNDO FILHO
Participante Assistido. Pós-graduado em Administração Financeira pelo Centro Interamericano de 
Desenvolvimento - Cenid e Universidade Estácio de Sá, pós-graduado em Consultoria Organiza-
cional pelo Centro de Estudos Socioeconômicos da Federação do Comércio do Estado da Bahia 
e Ucsal, MBA em Controles Internos Compliance pela Fipecaf/USP, formado em Ciências Econô-
micas pela Universidade Católica do Salvador. Ingressou no banco do Estado da Bahia - Baneb em 
1973. Trabalhou Auxiliar bancários na agência Centro e analista econômico financeiro lotado no 
Dplan, exercendo no  período de 1990 a 2002 as funções de chefe de setor e gerente de área. 
Foi transferido  para São Paulo exercendo as funções de supervisor de Compliance e Gerente de 
Controles Internos de julho/2002 a maio/2016. Foi Presidente do Conselho de Deliberativo da 
BASES de 1997 a abril de 2012 e membro do Conselho Deliberativo até maio de 2016.

2º VAGA

Candidato Suplente
NELSON NEY PIRES GOMES SANTANA 
Participante Ativo. Pós-graduado em Política e Estratégia pela Universidade do Estado da Bahia, 
MBA em Gestão Pública e Empresarial pela Faculdade Baiana de Ciências, formado em Ciências 
Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas da Bahia,. Ingressou no banco do Estado da 
Bahia - Baneb em  1982.  Atuou como Caixa Executivo do Departamento Financeiro Baneb, 
Suporte na Mesa de Negócios Baneb, PAB IPRAJ-lnst. Pedro Ribeiro de Administração Judiciária, 
Gerente de Negócios na Mesa de Negócios Baneb e Baneb/Bradesco, Gerente de Investimen-
tos.  Atualmente Gerente Produtos Investimentos PF III, vinculado a Diretoria de Investimentos 
Bradesco.

CHAPA4
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Candidato Titular
DIJALMA PACHECO DOS SANTOS 

Conselho Fiscal

Participante Ativo. Formado em Administração pelo Centro Universitário da Bahia. Ingressou no 
banco do Estado da Bahia - Baneb em 1979. Trabalhou como Caixa Executivo, Gerente de Aten-
dimento, Gerente Negócios, Gerente Administrativo, Gerente Geral de agência. Atualmente 
trabalha como gerente de recuperação de créditos no segmento Bradesco/Empresas na regional  
Nordeste. É membro titular do Conselho Fiscal da BASES. 

Candidato Suplente
JOSUÉ JOSÉ EVANGELISTA JÚNIOR
Participante Ativo. Pós-Graduado em Finanças Internacionais e formado em Ciências Eco-
nômicas  pelo Instituto de Educação Superior UNYAHNA de Salvador . Ingressou no ban-
co do Estado da Bahia - Baneb em 1991. Trabalhou como Programador de PED (ARPRO)  
Programador de Produção, Analista de Produção, Gerente de Processo,  
Consultor Coordenador/POINT. 

Candidato Titular
EDNALDO MOITINHO ALVES

Diretoria de Seguridade

Participante Ativo. Pós-graduado em Gestão Securitária e Previdenciá-
ria  pela Universidade Salvador - UNIFACS, Pós-graduado em Ciências Contábeis 
pela Facs - Faculdades Salvador, Pós-graduado em Consultoria Organizacional pela 
Universidade Católica do Salvador  e formado em Ciências Contábeis e Administração de Em-
presas pela Universidade Católica de Minas Gerais. Ingressou no banco do Estado da Bahia  em 
1978. Atua na BASES desde 1998. Começou como Assistente Contábil, passou a Gerente de 
Seguridade,  depois Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Seguridade. Atuou como 
Presidente da Fundação no período de 2004 a 2012. Possui título de Profissional Certificado com 
Ênfase em Seguridade, conferido pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade 
Social. Atualmente é Diretor de Seguridade da BASES. 

Candidato Suplente
IVAN SÉRGIO EDINGTON SANTOS
Participante Ativo. MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Faculdade Católica de Ciências 
Econômicas da Bahia e formado em Administração de Empresas com ênfase em Gestão de 
Negócios pela Faculdade de Tecnologia Empresarial. Ingressou no banco do Estado da Bahia em 
1985. Trabalhou como Gerente de Atendimento/ Gerente de Núcleo/ Negócios. Atualmente é 
Gerente de Relacionamento-Prime. Possui Certificado pela ANBID-CPA -10. 

CHAPA4
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Nos dias 5 e 6 de dezembro de 2016, você vai ajudar 
a eleger os novos representantes dos participantes.

Serão eleitos dois membros efetivos e dois membros su-
plentes para o Conselho Deliberativo, um membro efetivo e 
um membro suplente para o Conselho Fiscal e um membro 
efetivo e o respectivo suplente para a Diretoria de Seguri-
dade. 

Estão aptos a votar os participantes regularmente ins-
critos na BASES que, até o dia 30/11/2016, não apre-
sente atraso no pagamento de suas contribuições para 
os Planos de Benefícios da  Entidade e que estejam 
enquadrados em uma das seguintes situações: ativo;  
autopatrocinado; optante pelo benefício proporcional diferi-
do (BPD); assistido e participante ativo em gozo de auxílio-
-doença (pré-invalidez). 

Não poderá votar o dependente de participante ativo e assis-
tido que estiver em gozo do benefício de Pensão por Morte.

Cada eleitor só poderá votar uma única vez. Para garantir a 
segurança do processo, os eleitores serão identificados pelo 
número do CPF.   

A votação será realizada exclusivamente pela internet, me-
diante a digitação de dados pessoais do Participante, acessan-
do a página para votação, de qualquer computador, celular 
ou tablet com acesso a internet. Também estará disponibili-
zado um terminal na própria sede da BASES, para esse fim.

Os participantes receberão em suas casas, via Correios,  uma 
carta com a senha pessoal de votação, encaminhada pela 
BASES. A carta terá o passo a passo explicando como votar.  
Quem não receber a carta ou perder a senha de votação,  
deverá entrar em contato com a Comissão Eleitoral,  nos 
dias de votação, para adquirir  uma nova senha. Os contatos 
são: comissao@bases.org.br e telefone (71) 3319-6325.

O sistema utilizado é o mesmo já adotado nas eleições de 
várias Entidades de Previdência Complementar em todo o 
país, o que garante segurança, credibilidade, mobilidade, ra-
pidez e eficiência na apuração.  

No dia 7 de dezembro será divulgado o resultado das elei-
ções. A publicação será feita no site e nos demais veículos de 
comunicação da BASES. 

Como votar
Votação será realizada exclusivamente pela internet

1) A partir das 8 horas do dia 5 até as 17 horas do dia 
6 de dezembro/2016, o participante poderá aces-
sar o site da BASES de qualquer computador, celular 
ou tablet com acesso a internet e clicar no banner 
de votação. Cada eleitor só poderá votar uma única 
vez;

2) Acesse o site da BASES, através do endereço 
www.bases.org.br. Clique no banner central do site 
‘ELEIÇÕES BASES 2016 – para votar clique aqui’;

3) Clique no botão ‘Clique aqui para votar’ dispo-
nível em ‘Votação’ e você será direcionado para a 
página de votação;

4) Ao acessar o sistema eleitoral digite seu ‘CPF’ sem 
pontos nem traço, e a ‘Senha’ informada na carta 
enviada pela BASES  e clique em ‘Entrar’;

5) No bloco ‘Processo de Identificação Positiva’ se-
rão exibidas algumas questões para a confirmação 
dos seus dados.  Selecione a resposta correta para 
cada alternativa e clique em ‘Entrar’;

6)  O sistema irá solicitar troca de senha;

7) Escolha uma chapa com os respectivos candidatos 
e clique em ‘Votar’ ao lado da chapa escolhida. Você 
poderá escolher somente uma chapa. Caso não de-
seje escolher nenhuma das chapas, selecione a op-
ção Branco ou Nulo.

8) Na tela de Confirmação do Voto, verifique se a 
chapa está correta e clique em ‘Confirmar’ para con-
cluir a votação, caso a opção de voto esteja correta. 
Pronto! Aparecerá uma janela informando ‘Votação 
realizada com sucesso’;

9) Caso alguma opção de voto não esteja correta 
clique em ‘Corrigir’ para reiniciar a votação. O sis-
tema retorna para a primeira tela de votação, sendo 
necessário repetir o processo.

Passo a passo de 
como votar




