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Editorial

Funpresp inicia processo para eleições de 2017

Um dos grandes diferenciais da
Funpresp é o fato da gestão ser feita
também pelos participantes, por meio
de representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal e também nos Comitês
de Assessoramento Técnico.
A cada biênio, os participantes podem se candidatar aos cargos elegíveis
ou escolher seus representantes nos órgãos colegiados da Entidade.
Para anunciar o início do processo
eleitoral, a Fundação apresenta, por
meio deste informativo especial, as decisões tomadas até o momento para o
andamento do pleito. No dia 05/07, foi
realizada a primeira reunião que constituiu a comissão responsável pelas
eleições. Desde então, está instalado o
processo eleitoral que irá escolher parte
dos representantes dos participantes e
assistidos nos Colegiados da Entidade.
O trabalho teve início com a designação dos membros e constituição da
Comissão Eleitoral, e está previsto para
se encerrar em junho de 2017, quando
serão empossados os eleitos. A votação
deve ocorrer em março do próximo ano,
conforme cronograma aprovado pela
Diretoria Executiva da Fundação.
Serão 12 eleitos no total, para um
mandato de quatro anos – diferentemente do primeiro pleito da Fundação,
que estabeleceu mandatos de dois e
quatro anos, para garantir a alternância de membros determinada pela Lei
Complementar n° 108, de 2001. Além
disso, parte dos representantes dos patrocinadores também será renovada,
mas por meio de indicação dos órgãos,
de acordo com as normas da Funpresp.
A Entidade disponibilizou no portal
da Funpresp uma página sobre as eleições. Neste espaço, o participante terá
acesso à íntegra do Regulamento Eleitoral, ao cronograma de todo o processo
e outros conteúdos atualizados. Além
dessas, a página traz outras informações, como as regras para a formação de
chapas, quais são os cargos elegíveis, a
composição da Comissão Eleitoral, dentre outras.
Contamos com a participação de todos no processo.
Boa leitura!
Comissão Eleitoral

A Diretoria Executiva da Funpresp-Exe designou, em reunião ordinária realizada no dia
05/07, os integrantes da Comissão Eleitoral que
vai conduzir as eleições para os membros dos
órgãos colegiados da Entidade. Desde então foi
iniciado o processo eleitoral, que se encerrará
em 2017 com a posse dos eleitos, conforme
prevê o cronograma aprovado.
Os seis membros escolhidos foram: Fátima
Gomes, gerente de Comunicação e Relacionamento (Gecom); Eber Cherulli, coordenador da
Gerência de Tecnologia e Informação (Getic);
Gislene Elias, coordenadora da Gerência de
Atuária e de Benefícios (Geben); José Carlos
Martins, da Gerência de Patrimônio e Logística
(Gelog); Leonardo Gomes, coordenador da Gerência Jurídica (Gejur); e Rafael Liberal, coorde-

nador da Gerência de Arrecadação e Cadastro (Gearc).
As eleições obedecem
às regras do Regulamento Eleitoral, aprovado pelo
Conselho Deliberativo em
2014, com vigência para a
primeira e a segunda eleição
para os órgãos colegiados
da Funpresp-Exe.
O pleito vai eleger representantes dos participantes
e assistidos dos planos de
benefícios administrados
pela Fundação. As regras
obedecem ao artigo 7º, parágrafo 2º do Regimento Interno e aos artigos
3º e 5º do Regulamento Eleitoral da Entidade.
Será escolhido um membro do Conselho
Deliberativo, um do Conselho Fiscal, dois do
Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev
e dois membros do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, além dos respectivos suplentes. No total, serão 12 eleitos para um mandato de quatro anos.
De acordo com as normas, novos representantes dos patrocinadores também serão indicados pelos órgãos.
Abaixo, veja as principais datas propostas
no cronograma aprovado pela Diretoria Executiva para as eleições 2017:

ELEICÕES
FUNPRESP
2017
17/10/2016
Divulgação do Edital de
Convocação das Eleições

13, 14 e 15/03/2017
Votação (eletrônica)

18/10/2016 a 18/11/2016
Inscrição das chapas

01/06/2017
Posse dos eleitos

Comissão Eleitoral realiza primeira reunião
A reunião de instalação das Eleições
Funpresp 2017 realizada pela Comissão Eleitoral deu início às primeiras deliberações
relativas ao processo eleitoral. No encontro
que aconteceu no dia 07/07, na sede da Entidade, foram escolhidos a presidente e o secretário-geral, além dos respectivos suplentes. Também foi estipulada a periodicidade
das reuniões e tomadas as primeiras providências da equipe.
A gerente de Comunicação e Relacionamento (Gecom), Fátima Gomes, foi escolhida
como presidente da Comissão, enquanto a
coordenadora da Gerência de Atuária e de
Benefícios (Geben), Gislene Elias, como suplente. O secretário-geral será o coordenador da Gerência Jurídica (Gejur), Leonardo
Gomes, que contará com o suplente Eber
Cherulli, coordenador da Gerência de Tecnologia e Informação (Getic).
A Comissão conta ainda com o coorde-

nador da Gerência de Arrecadação e Cadastro (Gearc) Rafael Liberal como membro titular, e com o suplente José Carlos Martins, da
Gerência de Patrimônio e Logística (Gelog).
Deliberações - Ficou definido que a
Comissão se reunirá quinzenalmente. Com
o início dos trabalhos, a equipe enviou à
Diretoria de Administração solicitação para
contratar o sistema eletrônico de votação e a
auditoria independente que irá acompanhar
o pleito.
Composta por três membros titulares e
três suplentes, a Comissão Eleitoral é a responsável pelo andamento de todas as fases
da eleição, divulgando o cronograma, o período de inscrição das chapas, o acompanhamento da votação, a contagem de votos e,
por fim, a promulgação dos resultados. Além
dessas atividades, também tem a função de
esclarecer dúvidas dos participantes.

Eleitores

Poderão votar todos os participantes e assistidos da Funpresp-Exe
que ingressarem no plano de benefícios da Fundação até 13 de
setembro de 2016, desde que maiores de 18 anos. O quórum mínimo
para realização do pleito é de 10% dos habilitados a votar.

Formação de chapas

Para concorrer aos postos em disputa, os participantes e assistidos
deverão compor chapas, respeitando as exigências legais e
estatutárias, além da proporcionalidade entre patrocinadores e
categorias funcionais*. Os interessados deverão preencher os requisitos estabelecidos no art. 17 do Regulamento Eleitoral, como possuir
ao menos três anos de contribuição à Funpresp-Exe e formação em
nível superior.

Plano de trabalho é
consolidado em reunião
da comissão
A Comissão Eleitoral solicitará à Diretoria
de Seguridade o levantamento da base de votantes para o pleito. Essa foi uma das decisões
apontadas durante a reunião da comissão realizada no dia 21 de julho. De acordo com o
Regulamento Eleitoral, estão aptos a votar os
participantes e assistidos dos planos de benefícios da Funpresp que ingressarem na Entidade até seis meses antes da votação. Assim,
a listagem relativa às Eleições Funpresp 2017
deverá ser emitida em 13 de setembro, pela
Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC).
Outras inciativas importantes foram tomadas no encontro realizado no dia 08 de
agosto. Na ocasião, foi definido o plano de
trabalho dos membros da Comissão Eleitoral
para os próximos encontros e foi aprovado
ainda o material de divulgação para o site da
Entidade. Com essas medidas, a Comissão
Eleitoral deu prosseguimento e discutiu o andamento futuro do processo eleitoral.
Regulamento - As regras das eleições estão previstas no Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo em 2014,
com vigência para a primeira e a segunda
eleição para os colegiados da Funpresp-Exe.
A expectativa é de que os 12 novos representantes sejam empossados em junho/2017.
Todos os eleitos terão mandatos de quatro anos – diferentemente do ocorrido no
primeiro pleito da Fundação, que estabeleceu
mandatos de dois e quatro anos, para garantir
a alternância de membros determinada pela
Lei Complementar n° 108, de 2001.
As mudanças nos colegiados têm por
base as regras do Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo em 2014.

Cargos elegíveis em 2017

Conselho Deliberativo: um titular com mandato de quatro anos e seu
respectivo suplente, ambos da categoria 1*, exclusivamente;
Conselho Fiscal: um titular com mandato de quatro anos e seu
respectivo suplente, da categoria 1 ou 2*, podendo a categoria funcional de suplente coincidir apenas com a categoria funcional do respectivo titular;
Comitê de Assessoramento Técnico do Plano ExecPrev: dois titulares
com mandato de quatro anos e seus respectivos suplentes; e
Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev: dois titulares
com mandato de quatro anos e seus respectivos suplentes.
*ver Regulamento Eleitoral (Anexo II)

Expediente

Acompanhe mais
em nosso site e Facebook
www.funpresp.com.br
facebook.com/FunprespExe
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