CANDIDATOS AO
CONSELHO FISCAL
ALVIR SONZA - Candidato 1
FORMAÇÃO: Contador CRC 7939-05 UNEB-DF | 2000. Graduado em
Direito Civil pela Universidade Católica de Brasília - 2006, com pós
graduação em Direito Público.
PROFISSÃO: Comerciante da área gráﬁca com especialização em tintas
gráﬁcas pantone.
- Conselheiro Fiscal de 2009 a 2015
- Conselheiro de Administração de 2016 a 2022

JOÃO DE ALCANTARA - Candidato 2
FORMAÇÃO: Direito
PROFISÃO: Advogado há mais de 20 anos, e professor, tendo atuado no
magistério do ensino médio há alguns anos. Sócio fundador da cooperativa, e no
pleito de 2016 a 2019 foi membro do Conselho Fiscal da cooperativa, período em
que também foi seu coordenador.
APRESENTAÇÃO: Sou fã do cooperativismo, me interesso sempre pela
administração da nossa cooperativa e me dedico com entusiasmo e zelo no
desenvolvimento das funções para as quais fui eleito. Hoje sou membro vogal do
nosso Conselho de Administração e agora sou candidato a uma vaga no Conselho
Fiscal, para o mandato de 2022 a 2025. Assim, com muito apreço, venho pedir o seu
apoio e o seu voto para essa nova função que busco ocupar, ser Conselheiro Fiscal da
nossa estimada cooperativa, pelo que peço, vote em João de Alcantara, ou numero 02,
para ser o seu conselheiro ﬁscal para o triênio 2022/2025. Conto com o seu voto, desde já
agradeço, um forte abraço!

HERMANO WROBEL - Candidato 3
FORMAÇÃO: Graduação e pós-graduação na área de administração. Certiﬁcação nos
cursos de “Conselheiro Fiscal” e de “Conselheiro Administrativo: Papel e
Responsabilidades”, ministrados pelo (SESCOOP/DF).
APRESENTAÇÃO: Atuo há mais de 45 anos nas atividades de consultoria organizacional e
o trabalho que faço vai além da análise técnica dos números e se estende à avaliação das
implicações e consequências das decisões operacionais.
Minha convivência com o cooperativismo vem desde 1976 quando tive a oportunidade de
coordenar a metodologia do 1º Seminário Internacional de Cooperativas de Crédito que foi
realizado no Brasil, introduzindo o conceito de cooperativa de crédito no nosso país. Sou
cooperado do SICOOB Empresarial desde 03 de outubro de 2003 e atualmente sou gestor de
três contas na nossa cooperativa além de ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente, eleito
em 2021. Peço, pois, o seu voto no meu nome quando for escolher os candidatos ao Conselho
Fiscal. Desde já agradeço. Grande abraço!

LUIS EDUARDO FRANÇA - Candidato 4

FORMAÇÃO: Administração de empresas, MBA em Gestão de Projetos e Gestão
Estratégica pela FGV.
PROFISSÃO: Diretor-presidente da SVC Serviços, empresa atuante no setor de
construção, reformas e manutenção predial.
APRESENTAÇÃO: Tenho comprovada experiência com mais de 17 anos na gestão das áreas
de Finanças, Planejamento Orçamentário, Contábil, Riscos, Tecnologia da Informação
Auditoria e Compliance. Também trabalho em diversas empresas nacionais e multinacionais,
inclusive com vasta experiência no segmento cooperativista atuando no Sicoob Confederação
na gestão estratégica e orçamentária, com grande habilidade na liderança de todo ciclo do
planejamento estratégico. Tenho vasta experiência em conselhos ﬁscais. Sou membro do
conselho ﬁscal do PMI-DF há 6 anos. Atualmente sou conselheiro ﬁscal suplente da cooperativa
Sicoob Empresarial.

EVAIR DE SOUZA JUNIOR - Candidato 5
FORMAÇÃO: Contabilidade e Administração de Empresas
PROFISÃO: Empresário Contábil
Conselheiro ﬁscal no período de 2016/2019.
Conselheiro de administração no período de 2019/2022.
Conto com o seu voto para continuar trabalhando pela nossa cooperativa!

TIAGO FIGUEIREDO - Candidato 6
FORMAÇÃO: Bacharel em Ciências Econômicas e pós-graduado em Gestão de Projetos.
APRESENTAÇÃO: Experiência de mais de 15 anos em áreas administrativas, ﬁnanceiras,
planejamento estratégico, inteligência competitiva, gestão de metas, pesquisas e estudos
econômicos, estudo da concorrência e viabilidade econômica, tendo atuado nas principais empresas
de auditoria, consultoria e cooperativa ﬁnanceira do Brasil. Proﬁssional com habilidade para
gestão/liderança de pessoas, dotação/controle orçamentário, atendimento à normas e leis do Órgão
Regulador (Banco Central do Brasil), elaboração de planejamento estratégico, informações gerenciais,
pesquisas primárias, projeções, artigos, apresentações e estudos econômicos. Cerca de 12 anos de
atuação no Sistema, tendo desempenhado atividades no Banco Sicoob, Sicoob Confederação e Sicoob
Empresarial, passando por áreas estratégias, com foco em planejamento e projetos, inteligência
competitiva, com informações internas e externas inerentes ao negócio e de suporte, com ênfase em
administração, ﬁnanças e tesouraria. Visão holística do negócio, excelente no trabalho em equipe, busca de
aprendizagem contínua, organizado, estruturado, ótimo relacionamento com clientes internos e externos.
Movido por grande determinação e paixão pelo Cooperativismo Financeiro.

EDVALDO BATISTA - Candidato 7

FORMAÇÃO: Contabilidade - UNICEUB em 2004. Participou de diversos cursos na
área do Cooperativismo, dentre ele o de Conselheiro Fiscal ministrado pela FGV.
PROFISSÃO: Sócio Fundador da Equilíbrio Contabilidade, no mercado desde 2005,
atuando em diversos seguimentos. Trabalhou na indústria metalúrgica por 16 anos,
onde assumiu, dentre outros cargos, o de gerente ﬁnanceiro. Cooperado do Sicoob
Empresarial desde 2009 e atualmente também é conselheiro ﬁscal de Condomínio
Comercial. Exerceu o cargo de Conselheiro Fiscal do SICOOB EMPRESARIAL na Gestão 2016
a 2019.
CONSELHO FISCAL: É um dos mais importantes instrumentos de ﬁscalização e controle, uma
vez que é subordinado exclusivamente à Assembleia Geral e portanto, está fora do conﬂito de
interesse entre administradores-conselho de Administração e gestão executiva.
PROPOSTA DE TRABALHO: Exercer o cargo de CONSELHEIRO FISCAL, de forma independente e
imparcial, utilizando seus conhecimentos técnicos-contábeis na apreciação dos relatórios
contábeis e gerenciais, ﬁscalizando os atos dos administradores e veriﬁcando o cumprimento de
seus deveres legais e estatutários, aﬁm de dar mais segurança aos cooperados.

