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CODEL - Conselheiros eleitos

Fredemar de Andrade
78 anos, é membro do atual 
Codel e candidato à 
reeleição e faz parte da 
Caberj desde a fundação. 
Integra a atual diretoria da 
AFBER. No Banerj, foi 
gerente regional da Região 
Sul, São Paulo e Brasília, 
entre outras funções. 

Sergio Vinicius
de Paula Silva
66 anos, é membro do 
atual Codel e candidato 
a reeleição. Sergipano 
de Aracaju, está na 
Caberj desde 1979, 
quando entrou no 
Banerj.  Foi um dos 
fundadores da Anbep e 
membro do Conselho 
Fiscal da Previ. 

Rosangela de Araujo Costa
63 anos, é membro do atual 
Codel e candidata à 
reeleição, integrando a 
Caberj há 17 anos. 
Atualmente é diretora 
administrativa da Anbep. 
No Banerj, foi caixa 
executiva e gerente interina 
da agência.

Alfredo Lucio
Durante Gonçalves
82 anos, carioca,  é membro 
do atual Cofis e candidata 
ao Codel (ao qual integrou 
de 2012-2015), fazendo 
parte da Caberj desde a 
fundação. Entrou no BEG 
em 1965, tendo atuado 
como subchefe de caixa na 
Tesouraria do Banerj.

Vingenzo Pierro
77 anos, ex-membro do Codel, 
do qual foi vice-presidente 
(2012-2015), está na Caberj 
desde a fundação. Entrou no 
BEG em 1963, tendo seguido 
carreira no Banerj, onde foi 
subgerente geral da 
vice-presidência e 
superintendente. Foi 
presidente da Previ.

Eurico Domingues
da Silva
77 anos, faz parte da 
Caberj desde a fundação. 
Entrou no BEG em 1965, 
tendo ocupado várias 
funções, entre as quais a 
de gerente geral do 
Banerj e diretor técnico 
da Previ. Foi do conselho 
deliberativo da 
AAFBanerj e diretor da 
ABANERJ por duas 
vezes.

Adilson Souza da Costa
75 anos, carioca, entrou no 
BEG em 1965, na área de 
Tecnologia de Informação. 
Foi coordenador e gerente 
adjunto de produção e 
supervisor de 
processamento do Banerj. 
Na Caberj, onde está desde 
a fundação, foi diretor 
substituto eleito,  e 
vice-presidente da 
AAFBanerj e do conselho 
deliberativo da Anbep.

Roberto Alves Torres 
Homem
78 anos, atual presidente 
do Codel e candidato ao 
Cofis, está na Caberj desde 
a fundação. Entrou no BEG 
em março de 1963, foi 
gerente administrativo, 
gerente adjunto e gerente 
de agência do Banerj. 
Desde 2012 é membro 
titular do Codel, no qual é o 
atual presidente.  
entre outras funções. 

Hamilton Miranda de Abreu
74 anos, na Caberj desde a 
fundação. Ex-integrante do 
Codel (2012-2015), e 
candidato ao COFIS. Entrou 
no BEG em 1965, gerente 
administrativo, gerente 
adjunto e gerente geral do 
Banerj. 

Jarbas Martins de Mello
80 anos, candidato ao 
Cofis, o qual integrou 
entre 2012-2015, tem 
80 anos e está na Caberj 
desde a fundação, tendo 
sido presidente da 
ABANERJ. Entrou no 
antigo BEG em 1963, 
ocupando a gerência de 
várias agências do 
Banerj, incluindo a 
agência Central.

Agradecemos a todos que
participaram do processo 
eleitoral, reafirmando seu
compromisso com a Caberj.

COFIS - Conselheiros eleitos

CHAPA CABERJ PRA SEMPRE
RECEBE 89,18% DOS VOTOS VÁLIDOS

Os associados da Caberj elegeram os novos integrantes dos conselhos 
Deliberativo (Codel) e Fiscal ( Cofis) para o período de 2020-2023 ao 

votarem na chapa CABERJ PRA SEMPRE.

Eleições 2019 - CHAPA CABERJ PRA SEMPRE - CODEL

VOTOS QUANTIDADE PERCENTUAL

SIM 2036 89,18%

NÃO 106 4,64%

BRANCOS 129 5,65%

NULOS 12 0,53%

TOTAL 2283 100%

Eleições 2019 - CHAPA CABERJ PRA SEMPRE - COFIS

VOTOS QUANTIDADE PERCENTUAL

SIM 2036 89,18%

NÃO 112 4,91%

BRANCOS 124 5,43%

NULOS 11 0,48%

TOTAL 2283 100%

A apuração dos votos foi feita em AGO realizada no dia 25 de outubro, na 
sede da Caberj. 


