
 

 

Conheça a seguir os candidatos ao Conselho Deliberativo 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Brasileiro, casado, dez anos de Grupo Odebrecht, formado em Economia com MBA em Finanças 

Empresariais.  

Atua como Diretor Administrativo na ICN - Itaguaí Construções Navais. Já atuou na Construtora 

Norberto Odebrecht como Gerente Administrativo-Financeiro da obra Transolímpica e como Diretor 

Administrativo e de Investimento do Instituto de Previdência Complementar da Assembleia Legislativa 

do Estado da Bahia - ALBAPREV. 

 

Participante do Plano Vexty desde 2010, é atual membro titular do Conselho Deliberativo e  sua 
motivação continuar fazendo parte do conselho é: “Com base na experiência profissional e 
conhecimentos adquiridos como Diretor de Administração de um Instituto de Previdência 
Complementar e considerando que estou exercendo desde dezembro de 2017 este cargo de 
Conselheiro Deliberativo, contribuindo ao logo deste período com importantes decisões, sempre 
defendendo os direitos dos participantes e assistidos com uma atuação muito responsável, 
preservando  a segurança do patrimônio e otimizando os resultados. 
Proponho analisar junto com os demais conselheiros e com a diretoria executiva da Vexty, alternativas 
de redução de custos e consequentemente da taxa administrativa para viabilizarmos a gestão da 
Vexty, considerando este novo cenário de evasão de participantes”.  

  

  
 
Brasileiro, casado, 34 anos de Grupo Odebrecht, formado em Contabilidade.  

Atua na Braskem, exercendo a função de gerente da área Contábil. Foi titular dos Conselhos Fiscais da 

Petroquímica Paulínia S.A e Braskem.  

 

Participante do Plano Vexty desde 1996, é atual membro titular do Conselho Deliberativo e sua 

motivação para continuar fazendo parte do conselho é: “dar continuidade à gestão da Vexty que visa 

prepará-la para os desafios futuros, exemplo, dos juros baixos, mantendo a entidade atraente para 

todos os Participantes”.   

Francisco Matos Lima 
Diretor de Administração  
ICN – Itaguaí Construções Navais  
franciscolima@icnavais.com 

Joel Benedito 
Gerente Administrativo-Financeiro 
Braskem SA 
joel.junior@braskem.com 



 

 

Conheça a seguir o candidato ao Conselho Fiscal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brasileiro, casado, seis anos no Grupo Odebrecht, formado em Administração de Empresas e 

Contabilidade com Pós-Graduação em Contabilidade. 

Atua como Controller na Ocyan Oil & Gas, sendo responsável pelas áreas de contabilidade, tributos, 

planejamento e informações gerenciais.   

 

Participante do Plano Vexty desde 2014, é atualmente membro titular do Conselho Fiscal da Vexty e 

sua motivação para continuar fazendo parte do conselho é: “continuar a contribuir com a Vexty, 

aportando a minha experiência adequada ao papel requerido de um Conselheiro Fiscal que atue com 

independência, responsabilidade e diligência, zelando pela conformidade da instituição e seus 

executivos ao Estatuto, Regulamento, Políticas, Diretrizes e pela atuação em cumprimento ao Código 

de Ética da Vexty, de acordo com a competência do Conselho e atenção especial às Demonstrações 

Financeiras da Vexty para que as mesmas estejam em linha com os princípios contábeis aplicáveis, 

mantendo acompanhamento dos Auditores Independentes contratados”. 

 

Mário Luiz Nano Gomes 
Gerente de Controladoria 
Ocyan SA 
marionano@ocyan-sa.com 


