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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

PRESIDÊNCIA
 
 
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL REALIZADA EM 8 DE MARÇO
DE 2021

 

DATA, HORA e LOCAL: Às quinze horas e dez minutos do oitavo dia do mês de março de
dois mil e vinte um, por videoconferência. Presenças: Membros Titulares Sr. Rafael Cunha Fernandes,
Presidente da Comissão Eleitoral, a Sra. Flávia Maria Brasil, Secretária-Geral, e as Suplentes, Sras. Mayara
Ba�sta Braga e Joyce Lima Braga, designados por meio da Resolução nº 1, da Diretoria Execu�va, datada de
03 de março de 2021. MESA: Presidiu a reunião o Sr. Rafael Cunha e secretariou a Sra. Flávia Brasil. PAUTA
DA REUNIÃO: ASSUNTOS INFORMATIVOS E DELIBERATIVOS: 1) Leitura do Cronograma das Eleições
Prevcom-BrC, informações sobre o início do Processo Eleitoral e esclarecimento de dúvidas sobre o processo
eleitoral e a documentação: Cronograma Eleitoral, Regulamento Eleitoral, Edital de Convocação e
Formulários de Inscrição; 2) Esclarecimento sobre os papeis dos integrantes da Comissão 3) Apresentação e
discussão do Plano de Ação do processo eleitoral 4) Definição do calendário das reuniões da Comissão
Eleitoral. INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o Presidente da Comissão instalou a reunião e
declarou iniciados os trabalhos.  INFORMAÇÕES: Ao iniciar a reunião, o Presidente da Comissão, Sr. Rafael
Fernandes, informou que foi respeitado o Estatuto da Fundação no sen�do de que o edital foi publicado com
antecedência mínima de 50 (cinquenta) dias da data de início das eleições. O Sr. Rafael mencionou que após
a aprovação da Comissão, o Cronograma Eleitoral será subme�do à Diretoria Execu�va e em seguida
encaminhado para publicação no Diário Oficial com os demais documentos, que são o Edital de Convocação,
o Requerimento de Inscrição e o Termo de Responsabilidade. Na sequência, o Sr. Rafael fez registro sobre a
divulgação no site da Prevcom-BrC da relação nominal dos par�cipantes aptos a se candidatar. O Presidente
expôs sua preocupação em relação à publicação da lista dos par�cipantes habilitados, se o ato violaria a Lei
Geral de Proteção de Dados. Após avaliarem as informações essenciais que devem ser divulgadas, os
integrantes da Comissão decidiram que somente os nomes dos par�cipantes e os órgãos em que estão
lotados constarão nas listas. Informou, também, que os documentos publicados no Diário Oficial deverão
constar no site da Prevcom-BrC em atendimento ao Regulamento Eleitoral e como forma de fomentar a
transparência do processo eleitoral. A Sra. Mayara Braga ques�onou se os prazos serão suficientes para
ampla divulgação e par�cipação dos servidores. O Sr. Rafael ressaltou que os prazos estabelecidos estão de
acordo com as legislações vigentes e com o Estatuto da Fundação e que de acordo com a eleição anterior, o
prazo foi suficiente para realização da escolha dos membros dos Conselhos. O Presidente da Comissão
ressaltou que a divulgação será realizada pela Assessora de Comunicação, Sra. Joyce Lima e que o
Coordenador do Núcleo de Planejamento e TI, Sr. Antônio Henrique dará suporte necessário, além de estar à
frente da escolha do programa de votação.   A Sra. Joyce informou algumas ações que serão realizadas no
decorrer do processo eleitoral, como atualização constante do site ins�tucional, envios de e-mails aos
par�cipantes, publicações no Instagram da Fundação, envios de mensagens via WhatsApp e elaboração e
veiculação de Bole�m. Comentou, também, que buscará apoio dos responsáveis pelos Departamentos de
Recursos Humanos e Assessorias de Comunicação dos patrocinadores. DELIBERAÇÕES: A Comissão Eleitoral
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deliberou por publicar no site somente os nomes dos par�cipantes e os órgãos as quais pertencem.
Decidiram, também, redefinir algumas datas do Cronograma Eleitoral com vistas a o�mizar o processo. Por
fim, definiram que as reuniões da Comissão serão agendadas conforme necessidade, sem cronograma fixo.
ENCERRAMENTO: Não havendo outras informações e deliberações para a reunião, o Presidente da
Comissão considerou encerrados os trabalhos às dezesseis horas e seis minutos, tendo eu, Flávia Brasil,
secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.

 

 

 

                           Rafael Cunha Fernandes                                                                                        Mayara Ba�sta Braga
                           Presidente da Comissão                                                                                           Membro Suplente
 
 
 
 
 
                              Flávia Maria Brasil                                                                                                 Joyce Lima Braga  
                       Secretária-Geral da reunião                                                                                        Membro Suplente
 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA MARIA BRASIL, Secretário (a), em 22/03/2021, às
17:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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