
Passados quatro anos, quando tive a oportunidade de receber a 

confiança dos colegas assistidos – aposentados e pensionistas da 

Centrus –, se inicia um novo processo das eleições que definem o pre-

enchimento da vaga no Conselho Deliberativo. Este ano concluo meu 

primeiro mandato como Conselheiro Deliberativo e agora concorro a esta vaga, na 

certeza de ter exercido o meu período com muita responsabilidade e o dever cumpri-

do. Me acompanha dessa vez, na condição de candidato suplente ao Conselho, o ilus-

tre colega Helio Cesar Brasileiro, que dispensa comentários por sua trajetória no 

Banco e sobretudo, quando ocupou a Presidência da Centrus por muitos anos, e foi de 

extrema valia no trabalho realizado a frente de nossa Fundação.

No período que se encerra tive a oportunidade de participar da aprovação de vários 

superávits, não somente do PBB, mas também do PBDC. Me deixa muito feliz, ter 

participado da criação do novo plano da Centrus - CentrusPrev+, ajudando na 

aproximação da fundação com as demais associações de aposentados, para que as 

mesmas pudessem ser orientadas na reforma dos seus estatutos, com o objetivo de 

que, a partir daí, ter a devida condição para se tornar Instituidoras do Plano. Gostaria 

de continuar fazendo parte do Conselho Deliberativo da Centrus, com o intuito de 

ajudar para o aprimoramento da Fundação, aproximando-a cada vez mais dos 

participantes, assistidos e familiares. Torna-se importante registrar a minha 

preocupação em levar novas ideias, como criação de novos planos, visando a 

perenidade da Fundação.

Dessa forma peço o seu voto em nossos nomes para integrar o Conselho Deliberativo 

da Centrus. No momento, exerço também a função de Presidente do Conselho Deli-

berativo da Associação dos Antigos Funcionários do Banco Central do Brasil - Aafbc.

Helio Cesar Brasileiro Suplente

Marco Antonio Montenegro Beltrão Titular 

ELEIÇÕES 2021 CONSELHO DELIBERATIVO

APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS


