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Os participantes ativos, autopatrocinados, vesting e assistidos estão prestes a votar nas

eleições para escolha de seus representantes no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal da

Fundação Itaubanco. Além de cumprir as determinações da Lei Complementar nº 109 

(de maio de 2001, que prevê que a escolha dos integrantes desses Conselhos também seja 

feita pelos participantes), as eleições são um passo importante para que todos possam ter 

uma atuação ainda mais efetiva junto à entidade.

O período para inscrição das candidaturas foi de 14 a 25 de fevereiro. Como resultado 

desse processo, disputarão as eleições quatro chapas*. Duas chapas com representantes dos 

participantes ativos, autopatrocinados e vesting e duas chapas com representantes dos 

assistidos. Cada chapa é composta por dois candidatos (um titular e um suplente) para o

Conselho Deliberativo e dois candidatos (um titular e um suplente) para o Conselho Fiscal .

Para ajudar na sua escolha, esta edição especial do informativo “Fundação Itaubanco 

com você” traz, nas páginas centrais, os nomes dos candidatos e informações a respeito de 

cada um deles. Analise esses dados e escolha de forma consciente. Esta é a maneira mais direta

para que você tome parte na gestão da Fundação Itaubanco.

Portanto, participe com atenção e faça valer a força do seu voto!

A escolha está
em suas mãos

EDIÇÃO
ESPECIAL

março 2005

* De acordo com o Regulamento, as chapas foram numeradas conforme a ordem de recebimento das inscrições.
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TITULAR

Nome completo
Alvimar Silveira de Paiva

Número funcional
005049713

Cargo a que se candidata conselheiro titular no 
Conselho Deliberativo

Formação acadêmica bacharel em Direito – 
Faculdade de Direito 
de Sete Lagoas

E-mail de contato: alvimar@feebmg.org.br 

Histórico profissional 

• Cargo atual advogado Especializado I
• Empresa atual Banco Itaú S.A.
• Início no cargo atual 01/07/2004
• Cargo anterior (1) gerente executivo
• Empresa anterior (1) Banco BEMGE S.A.
• Início no cargo anterior (1) 01/10/1994  
• Cargo anterior (2) gerente Relações 

Trabalhistas 
• Início no cargo anterior (2) 01/09/1990

SUPLENTE

Nome completo
Fabio Ferreira Guedes

Número funcional
005049770

Cargo a que se candidata conselheiro suplente no 
Conselho Deliberativo

Formação acadêmica Bacharel em Letras – 
Faculdade de Educação
Ciências e Letras de 
Uberlândia

E-mail de contato: faguede@aol.com

Histórico profissional 

• Cargo atual gerente de Contas
• Empresa atual Banco Itaú S.A.
• Início no cargo atual 01/07/2004
• Cargo anterior (1) adm. Contas
• Empresa anterior (1) Banco Bemge S.A.
• Início no cargo anterior (1) 01/12/1998 
• Cargo anterior (2) gerente Nível II
• Início no cargo anterior (2) 01/11/1996

Conselho Deliberativo Conselho Fiscal

TITULAR

Nome completo
Luiz Carlos Rocha Caldeira

Número funcional
005048369

Cargo a que se candidata conselheiro titular 
no Conselho Fiscal

Formação acadêmica bacharel Ciências 
Contábeis – Universidade
Estadual de Montes Claros  
(Unimontes)

E-mail de contato: seebmocregiao@bol.com.br

Histórico profissional

• Cargo atual gerente de Contas 
• Empresa atual Banco Itaú S.A.
• Início no cargo Atual 01/07/2004 
• Cargo anterior (1) adm. Contas 
• Empresa anterior (1) Banco BEMGE S.A.
• Início no cargo anterior (1) 01/12/1998 
• Cargo anterior (2) gerente Negócios I 
• Início no cargo anterior (2) 01/12/1991

SUPLENTE

Nome completo 
João Batista Barbosa

Número funcional
001261130

Cargo a que se candidata conselheiro suplente 
no Conselho Fiscal

Formação acadêmica bacharel em Ciências 
Econômicas /Direito – 
Faculdade de Ciências 
Econômicas do Triângulo 
de Uberlândia/Faculdade 
Integradas de Uberaba

E-mail de contato: barbosajb@medenet.com.br

Histórico profissional 

• Cargo atual gerente de Contas 
• Empresa atual Banco Itaú S.A.
• Início no cargo atual 01/01/2004 
• Cargo anterior (1) gerente de Contas
• Início no cargo anterior (1) 01/10/1994
• Cargo anterior (2) subgerente Comercial 
• Início no cargo anterior (2) 01/09/1989 

CHAPA

1
As informações divulgadas são de

responsabilidade dos candidatos.
CANDIDATOS DOS 
PARTICIPANTES ATIVOS,
AUTOPATROCINADOS E VESTING
(votação eletrônica, via Internet/Intranet,

pelo site www.fundacaoitaubanco.com.br)
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TITULAR

Nome completo 
André Luis Rodrigues

Número funcional
001114644 

Cargo a que se candidata conselheiro titular no 
Conselho Deliberativo

Formação acadêmica bacharelado/licenciatura 
em Ciências Sociais – 
Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras 
São Marcos

E-mail de contato: andreluis@spbancarios.com.br

Histórico profissional

• Cargo atual escriturário “A”
• Empresa atual Banco Itaú S.A.
• Cargo Anterior (1) escriturário “B”

SUPLENTE

Nome completo 
Carlos Augusto M. de Aguiar 

Número funcional
001290279 

Cargo a que se candidata conselheiro suplente no 
Conselho Deliberativo

Formação acadêmica Direito – Faculdade 
Brasileira de Ciências
Jurídicas

E-mail de contato: aguiarca@uol.com.br

Histórico profissional 

• Cargo atual chefe de serviços 
bancários 

• Empresa atual Banco Itaú S.A.
• Início no cargo atual março/2004
• cargo anterior (1) chefe executivo de caixa
• Empresa anterior (1) Banco Itaú S.A.
• Início no cargo anterior (1) setembro/1989
• Cargo anterior (2) caixa 
• Empresa anterior (2) Banco Itaú S.A.
• Início no cargo anterior (2) 16/05/1983 

Conselho Deliberativo Conselho Fiscal

TITULAR

Nome completo
Mauri Sergio Martins de Souza

Número funcional
000774398 

Cargo a que se candidata conselheiro titular 
no Conselho Fiscal

Formação acadêmica Ciências Jurídicas e 
Sociais (Direito) com 
pós-graduação em 
Direito e Processo 
do Trabalho,
PUC-Campinas

E-mail de contato: maurisergio@ig.com.br 

Histórico Profissional

• Cargo atual caixa 
• Empresa atual Banco Itaú S.A.

SUPLENTE

Nome completo
Paulo Henrique Santos Fonseca

Número funcional
005053335 

Cargo a que se candidata conselheiro suplente 
no Conselho Fiscal

Formação acadêmica geógrafo licenciado – 
Universidade Federal 
de Minas Gerais / 
Instituto de 
Geociências

E-mail de contato: paulohenrique@bancariosbh.org.br

Histórico profissional 

• Cargo atual escriturário 
• Empresa atual Banco Itaú S.A.

CHAPA

2
As informações divulgadas são de

responsabilidade dos candidatos.
CANDIDATOS DOS 
PARTICIPANTES ATIVOS,
AUTOPATROCINADOS E VESTING
(votação eletrônica, via Internet/Intranet,

pelo site www.fundacaoitaubanco.com.br)
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TITULAR

Nome completo
Messias Caetano Neto

Cargo a que se candidata conselheiro titular no 
Conselho Deliberativo

Formação acadêmica administrador de 
empresas - Faculdades 
de Ciências 
administrativas da UNA

Histórico profissional 

• Último cargo superintendente
• Empresa Banco Bemge S.A.
• Início do último cargo 01/03/1991
• Cargo anterior (1) adjunto de diretor 
• Empresa anterior (1) Banco Bemge S.A.
• Início no cargo anterior (1) 15/07/1981 
• Cargo anterior (2) chefe Dep. Pessoal 
• Empresa anterior (2) Banco Bemge S.A.
• Início no cargo anterior (2) 20/05/1980 

SUPLENTE

Nome completo
Tarciso Felisberto 
Caixeta de Sousa

Cargo a que se candidata conselheiro suplente no 
Conselho Deliberativo

Formação acadêmica medicina – Faculdade 
de Medicina UFMG

E-mail de contato: caixeta.bhz@terra.com.br

Histórico profissional 

• Último cargo gerente executivo
• Empresa Banco Bemge S.A.
• Início do último cargo 02/12/1996
• Cargo anterior (1) chefe seg. Medicina 

Trabalho 
• Empresa Anterior (1) Banco Bemge S.A.
• Início no Cargo Anterior (1) 01/09/1993 

Conselho Deliberativo Conselho Fiscal

TITULAR

Nome completo 
Laiz Maria Martins Lannes

Cargo a que se candidata conselheira titular 
no Conselho Fiscal

Formação acadêmica bacharel em Direito – 
Faculdade de Direito 
do Oeste de Minas

E-mail de contato: laizlannes@hotmail.com

Histórico profissional

• Último cargo gerente Negócios 
• Empresa Banco Bemge S.A.
• Início no último cargo 01/09/1990
• Cargo anterior (1) secretária 
• Empresa anterior (1) Fasbemge
• Início no Cargo anterior (1) 01/05/1989 

SUPLENTE

Nome completo
José Cassio Damas

Cargo a que se candidata Conselheiro suplente 
no Conselho Fiscal

Formação acadêmica Faculdade de Ciências 
Administrativas da UNA 

Histórico profissional 

• Último cargo gerente de automação 
• Empresa Banco Bemge S.A.
• Cargo anterior (1) chefe de departamento 

CHAPA

1
As informações divulgadas são de

responsabilidade dos candidatos.
CANDIDATOS DOS PARTICIPANTES 
NA CONDIÇÃO DE ASSISTIDOS
(votação via URA - Unidade de Resposta Audível, pelos 

números 4004-5800, para capitais e grandes cidades – consulte 

a lista de cidades no site www.fundacaoitaubanco.com.br –,

ou 0800-7225800, para as demais localidades)
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TITULAR

Nome completo
Ivo Manoel Colombo

Cargo a que se candidata conselheiro titular no 
Conselho Deliberativo

Formação acadêmica administração de 
empresas – Faculdades
Integradas de Marília

E-mail de contato: ivocolombo@aol.com

Histórico profissional

• Último cargo superintendente 
comercial 

• Empresa Banco Itaú S.A.
• Início no último cargo 1975 
• Cargo anterior (1) gerente de agência 

SUPLENTE

Nome completo 
Elpidio Ataíde do Paço

Cargo a que se candidata conselheiro suplente no 
Conselho Deliberativo

Formação acadêmica Direito - Faculdade de 
Direito Bragança Paulista

Histórico profissional 

• Último cargo chefe de setor 
• Empresa Banco Itaú S.A.
• Início no último cargo 1978 
• Cargo anterior (1) inspetor 
• Empresa (1) Banco Geral 

do Comércio 

Conselho Deliberativo Conselho Fiscal

TITULAR

Nome completo
João Batista Moreira dos Santos

Cargo a que se candidata Conselheiro titular 
no Conselho Fiscal

Formação acadêmica administração de 
empresas – 
Universidade Federal 
de Minas Gerais

E-mail de contato: jotabms@terra.com.br

Histórico Profissional

• Último cargo superintendente 
• Empresa Banco Bemge S.A.
• Início no último cargo setembro/1998 
• Cargo anterior (1) gerente executivo 
• Empresa (1) Banco Bemge S.A.
• Início no cargo anterior (1) 1999 
• Cargo anterior (2) assessor Diretoria 
• Empresa (2) Banco Bemge S. A.
• Início no cargo anterior (2) 1994 

SUPLENTE

Nome completo
Domingos Enio Sophia

Cargo a que se candidata conselheiro suplente 
no Conselho Fiscal

Formação acadêmica Direito - Faculdade de 
Direito Guarulhos

Histórico profissional

• Último cargo superintendente 
regional 

• Empresa Banco Itaú S.A.
• Início no último cargo 1969 
• Cargo anterior (1) gerente 
• Empresa (1) Banco da América S.A.
• Início no cargo anterior (1) 1965 
• Cargo Anterior (2) gerente 

CHAPA

2
As informações divulgadas são de

responsabilidade dos candidatos.
CANDIDATOS DOS PARTICIPANTES 
NA CONDIÇÃO DE ASSISTIDOS
(votação via URA - Unidade de Resposta Audível, pelos 

números 4004-5800, para capitais e grandes cidades – consulte 

a lista de cidades no site www.fundacaoitaubanco.com.br –,

ou 0800-7225800, para as demais localidades)
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O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal são, juntamente com a Diretoria Executiva,

os órgãos responsáveis pelo controle do correto funcionamento da entidade. Os membros do Conselho

Deliberativo têm mandato de quatro anos (exceto seu presidente que sempre será indicado pelo Banco

Itaú S.A. ou outro conselheiro por ele indicado), bem como os membros do Conselho Fiscal.

Os Conselhos devem assegurar o cumprimento do Estatuto Social e do Regulamento Básico 

dos planos, além de garantir a execução de todas as atividades em conformidade com as exigências

legais. Para isso, são muitas as atribuições específicas de cada um dos Conselhos.

Confira os detalhes sobre essas responsabilidades no Estatuto Social da entidade 
que está disponível no site www.fundacaoitaubanco.com.br

A votação - via Internet/Intranet (ativos/licenciados, autopatrocinados e vesting) ou 

URA (assistidos) - prevê recursos de segurança 

e acesso dos eleitores por meio do CPF/MF e de senha personalizada.

Todos os participantes receberão correspondência envelopada e segura contendo

instruções complementares e a senha pessoal criada para o exercício do voto.

Essa correspondência deverá ser enviada entre os dias 21 e 24 de março.

Os participantes ativos e licenciados deverão recebê-la em seu local de trabalho 

e os assistidos, autopatrocinados e vesting, em sua residência.

Essa correspondência deve ser guardada pelo participante até o momento da

votação, sem o CPF/MF e a senha contida na carta de instruções, não será possível votar.

Confira as datas no cronograma para não deixar passar os prazos de votação!

Não se esqueça...

O cronograma das eleições

21 a 24 de março Envio das senhas aos participantes

28 de março Início da votação via intranet / internet e URA  (8h30)*

1º de abril Encerramento da votação (17h00)*

1º de abril Apuração dos votos

4 de abril Divulgação dos resultados no site da Fundação Itaubanco

* Horário de Brasília (DF)
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