
13/04/2021 SEI/GOVERNADORIA - 000019666219 - Ata

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24250637&infra_sistema=1… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

PRESIDÊNCIA
 
 
 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL REALIZADA EM 17 DE MARÇO
DE 2021

 

DATA, HORA e LOCAL: Às nove horas e quinze minutos do décimo sé�mo 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) Ações de Divulgação das Eleições.
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 os documentos que formalizaram o processo eleitoral foram publicados nos prazos previstos e
que as próximas publicações serão voltadas aos par�cipantes para convidá-los a se candidatarem, seguindo
atentamente o cronograma eleitoral. Solicitou que a Assessora de Comunicação, Sra. Joyce Lima, expusesse o
Plano de Comunicação elaborado. A Sra. Joyce apresentou as ações de comunicação que foram realizadas e
as próximas a serem executadas, observando todas as etapas do processo eleitoral e os prazos estabelecidos.
O processo está na primeira fase, que será voltada para convidar os par�cipantes e assis�dos a se
candidatarem, posteriormente serão divulgados os comunicados sobre a fase de saneamento de eventuais
irregularidades, seguido das homologações provisória e defini�va das chapas. A Assessora de Comunicação
informou que serão u�lizados todos os canais de comunicação da Fundação, site, e-mail, Redes Sociais e
mensagens por aplica�vo e que também buscará parcerias com os patrocinadores por meio dos responsáveis
pelos Departamentos de Recursos Humanos e Comunicação, para que a eleição seja amplamente divulgada
aos par�cipantes inscritos no Plano Goiás Seguro. O Plano de Comunicação foi divido em fases, conforme as
etapas do processo eleitoral e poderá ser ajustado conforme necessidade ou orientação da Comissão
Eleitoral. Destacou que paralelo às ações de comunicação, serão publicados no site o Código de Princípios
É�cos e Condutas para o Regime Fechado de Previdência Complementar, o qual os candidatos serão
subme�dos e também serão inseridas perguntas e respostas sobre as eleições. O Presidente da Comissão, Sr.
Rafael ressaltou que foi importante a divisão de etapas e respec�vas publicações, pois o excesso pode criar
um desconforto aos par�cipantes. DELIBERAÇÕES: A Comissão Eleitoral aprovou o Plano de Ação
apresentado pela Assessora de Comunicação. ENCERRAMENTO: Não havendo outras informações e
deliberações para a reunião, o Presidente da Comissão considerou encerrados os trabalhos às nove horas e
dezesseis minutos, tendo eu, Flávia Brasil, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e
aprovada segue assinada pelos presentes.
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Documento assinado eletronicamente por FLAVIA MARIA BRASIL, Secretário (a), em 07/04/2021, às
15:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL CUNHA FERNANDES, Assessor (a), em
07/04/2021, às 16:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MAYARA BATISTA BRAGA, Defensor (a) Público (a), em
08/04/2021, às 19:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000019666219 e o código CRC 45C5B4FF.
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