Denise Lapate - Transparência

Período anterior ao Banco, o que me faz sentir também apta e pronta para assumir essa nova
Função.
1979 até 1988 : Eluma S.A. Ind e Comércio Divisão ISAM , Grupo Eluma, atual Grupo
Paranapanema – Setor Financeiro CONTAS A PAGAR
1992 até 2009: Banco Nossa Caixa , passando por ag Vila Barcelona atual 6974-4, ag Centro São
Caetano do Sul atual Baraldi , “saudoso” Núcleo de Apoio ABC até Março/2010 que infelizmente
o BB não tem esse setor de Retaguarda desonerando muitas atividades nas agências.
2010 até 2015 : BB agência Atacado Empresarial 3359-6, muita experiência no segmento Pessoa
Jurídica
2016 até Dez do mesmo ano: BB ag 5596- Varejo Fórum Santo André
Mesmo dentro de todas as funções nas agências sempre assumi Serviços Administrativos e
Financeiros além de Atendimento a Clientes e Atendimento Externo.

Plano de Gestão

Minha candidatura foi inspirada na possibilidade de somar esforços para retornarmos
definitivamente à tranqüilidade que o Economus nos prometeu no momento de nossa filiação,
há MUITOS ANOS.
Meu intuito é participar Ativamente para as Melhorias, saneando possíveis distorções,
prolongando a vida do Economus Previdência e Saúde, sem sacrifícios maiores do que estão nos
impondo atualmente.
Tenho várias idéias que certamente contribuirão para que isso ocorra, mas, certamente vou
esperar de cada um dos participantes, outras propostas para podermos avaliar a viabilização de
cada uma delas. (ideias e propostas)
A intenção é que tudo que for possível possa ser compartilhado com todos os participantes,
para que todos possam opinar. Dentro desse número imenso de participantes, temos pessoas
com formação, qualificações e talentos individuais, advogados, financistas, contadores (para
entendermos o balanço) e a interpretação final da empresa de auditoria divulgada no Relatório
Anual, e tantas outras atribuições que poderão nos auxiliar na Gestão do Economus.
Precisamos também nos aprofundarmos sobre a negociação de incorporação do querido Banco
Nossa Caixa, pelo Banco do Brasil, que ocorreu oficialmente em dezembro/2009.
Neste momento, me sinto qualificada a aprender, contribuir e absorver todas as informações,
para essa nova função no Conselho Deliberativo. Garra não faltará, e assim, todos seremos
Beneficiados, Grupo A, B, C, etc.
Certeza que com ações eficazes e eficientes informando TODOS os participantes, poderemos
chegar ao melhor que o Economus poderá nos proporcionar.

