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No dia 05 de dezembro de 2019, das 8h30 às 18h, será realizada a eleição de membros para os conselhos Deliberativo e 
Fiscal da CBS Previdência. Confira a seguir mais informações sobre o processo e participe:

Quais são as chapas inscritas?

CONSELHO DELIBERATIVO

CHAPA 01 CHAPA 02
MEMBROS EFETIVOS MEMBROS EFETIVOS
Antonio Pedro de Almeida – Assistido (aposentado)                          

Volta Redonda/RJ
Luiz Carlos Gomes Beato Sobrinho – Assistido (aposentado) 

Conselheiro Lafaiete/MG
Helio José Marques – Assistido (aposentado)                            

Volta Redonda/RJ
Joaquim Braz de Oliveira – Assistido (aposentado)                   

Arcos/MG
Richard Maia de Oliveira – Assistido (aposentado)                                                         
Volta Redonda/RJ

Fanny Solange Busato Batista – Assistido (aposentado)                                   
Araucária/PR

Sebastião Tarcísio Casagrande – Pleno                                   
Volta Redonda/RJ

Rinder José Givisiez Junior – Ativo                                         

Barra Mansa/RJ

MEMBROS SUPLENTES MEMBROS SUPLENTES
Carlos de Assis Seixas – Assistido (aposentado)                      
Volta Redonda/RJ

Neri Senra de Oliveira  – Ativo                                          

Conselheiro Lafaiete/MG
Naim Antonio Torres de Menezes – Assistido (aposentado)                         
Volta Redonda/RJ

Edson Alves Torres – Ativo                                                          

Volta Redonda/RJ
Jorge Luiz Mostacada – Assistido (aposentado)                        
Volta Redonda/RJ

Sebastião Eleuterio da Silva Filho – Ativo                                                  

Volta Redonda/RJ
Eclair Rozatto Alves – Ativo                                                        
Volta Redonda/RJ

Luiz Claudio de Lemos – Ativo                                                   

Volta Redonda/RJ
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CONSELHO FISCAL

CHAPA 01 CHAPA 02
MEMBRO EFETIVO MEMBRO EFETIVO
Manoel Flávio Vidal Pereira – Assistido (aposentado)                            

Volta Redonda/RJ

Sebastião José da Cruz – Assistido (aposentado)                                                                

Congonhas/MG

MEMBRO SUPLENTE MEMBRO SUPLENTE
Altair Souza Gabriel – Assistido (aposentado)                                

Volta Redonda/RJ
Milton Picinini Filho – Ativo                                                       

Volta Redonda/RJ                                                     

Eleições 2019: informações importantes
Eleição de membros para os conselhos Deliberativo e Fiscal
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Quem pode votar?
Todos os participantes ativos, autopatrocinados, vinculados, plenos e assistidos (aposentados e pensionistas em gozo de 
benefício de prestação continuada) poderão votar presencialmente em qualquer um dos locais a seguir:

Já os participantes ativos, autopatrocinados, vinculados, plenos e assistidos (aposentados e pensionistas em gozo de 
benefício de prestação continuada), cadastrados na CBS em cidades onde não haverá votação presencial, poderão votar 
por procuração com firma reconhecida em cartório, que SOMENTE poderá ser outorgada a participantes ativos, 
autopatrocinados, vinculados, plenos ou assistidos (aposentados e pensionistas em gozo de benefício de pres-
tação continuada). Para conferência da validade da procuração, será considerado o endereço constante no banco de 
dados da CBS, utilizado para recebimento de correspondências da entidade.

Como será a votação?
Cada eleitor deverá votar em uma chapa para o Conselho Deliberativo e uma para o Conselho Fiscal.

O que preciso para votar?
Para votar, é necessário apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira 
de habilitação, passaporte), podendo, ainda, apresentar crachá das patrocinadoras, desde que com foto e informações 
legíveis. Caso os dados do crachá não estejam legíveis, deverá ser apresentado um dos outros documentos informados.

Para garantir a segurança do processo, não será permitido, em hipótese alguma, o exercício do voto sem a apresen-
tação de um documento com foto (oficial ou crachá das patrocinadoras).

Existe alguma restrição?
Em virtude dos procedimentos vigentes, onde a votação ocorrer nas dependências da CSN não será permitido o aces-
so ao local da eleição trajando short, bermuda, camisa sem manga ou chinelo.

Sou participante da CBS há poucos dias. Posso votar mesmo assim?
Sim, todos os novos participantes da CBS, ou seja, aqueles que já assinaram a proposta de inscrição ao plano de bene-
fícios, podem votar nas eleições de 05/12/2019.

CIDADES LOCAL / ENDEREÇO

Arcos/MG Onix Hotel (Salão de Eventos) - Rua Dolomita, 68 - Novo Sion

Barra do Piraí/RJ Nosso Hotel (Sala de Eventos – 2.º andar) - Rua Moreira dos Santos, 52 - Centro

Barra Mansa/RJ Ano Bom Palace Hotel (Salão de Eventos) - Praça das Nações Unidas, 20 - Ano Bom 

Congonhas/MG Sede da ASAPEC (Salão de Eventos) - Rua Dom João Muniz, 146 - Centro                                                                                 
(mesmo endereço do atendimento da CBS Previdência) 

Conselheiro Lafaiete/
MG Vertentes Suítes Hotel (Sala Safira) - Rua Dudu Nascimento, 150 - Campo Alegre

Criciúma/SC ATAPREVCRI (Auditório) - Rua São José, 1, Bloco 3, sala 56 - Centro (mesmo endereço do atendimento da CBS Previdência)

Pinheiral/RJ Pinheiral Palace Hotel (Salão de Eventos) - Rua José Maria Juliano, 50 - Vale do Sol 

Rio de Janeiro/RJ Windsor Guanabara Hotel (Salão Madri I) - Av. Presidente Vargas, 392 – Centro

São Paulo/SP
CSN Faria Lima (Sala Fortaleza) - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20.º andar - Itaim Bibi

CSN Santo Amaro (Sala Contagem) - Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, 138 (parte) - Santo Amaro

Volta Redonda/RJ Centro Cultural Fundação CSN (Galeria de Artes) - Rua 21, 402 - Vila Santa Cecília 
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Caso a adesão tenha ocorrido a partir da última semana de novembro/2019, o participante deverá apresentar, juntamente com 
o documento oficial com foto, cópia da proposta de inscrição assinada pelo representante do RH do patrocinador ou da CBS 
que formalizou a adesão (assinatura original com carimbo). Assim, caso a adesão, por ser muito recente, ainda não conste do 
banco de dados da CBS, a inscrição será confirmada pela referida proposta.

“Boca de urna”
A exemplo de qualquer processo eleitoral, não é permitida a realização de “boca de urna” nos diversos locais onde haverá vo-
tação presencial. Assim, não serão aceitas, nos referidos locais e proximidades, quaisquer ações que caracterizem “boca de 
urna”, tais como distribuição de panfletos, cartazes, veiculações em carro de som, abordagem pessoal de eleitores e outros 
procedimentos dessa natureza.

Para o esclarecimento de dúvidas e/ou informações complementares sobre a eleição, escreva para o e-mail cbsprev@cbsprev.com.br.


