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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

PRESIDÊNCIA
 
 
 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021

 

DATA, HORA e LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do trigésimo primeiro 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, Sr. Allan MJoos,
Membro Titular 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) Avaliação da Documentação das Chapas, 2) Atualização sobre o Plano de Comunicação, 3) Outros
assuntos. 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, apresentou a análise dos documentos encaminhados pelas chapas, informou que faltaram os
seguintes documentos da Chapa 1 – Prevcom Forte: o Termo de Responsabilidade com a assinatura do
suplente indicado na ficha de inscrição, conforme exigência do art. 7º do Edital de convocação; os
cer�ficados de conclusão de curso superior e os documentos que comprovam a experiência profissional,
tanto do �tular, quanto do suplente, nos termos do art. 28, incisos I e IV e parágrafo único do art. 47, ambos
do Regulamento Eleitoral, bem como o disposto na parte final do Termo de Responsabilidade. A chapa 2 –
Garan�r Nosso Futuro apresentou todos os documentos solicitados em Edital e Regulamento Eleitoral. O
Presidente da Comissão, Sr. Rafael Fernandes, sugeriu fazer comunicado via SEI aos candidatos sobre as
documentações visando informar a necessidade de saneamento por parte da Chapa 1 – Prevom Forte, nos
termos do art. 9º do Edital de convocação. Destacou que, de acordo com o Cronograma Eleitoral, a fase de
saneamento de irregularidades ocorrerá entre os dias 5, 6 e 7 de abril. A Sra. Joyce Lima apresentou as
úl�mas ações de comunicação realizadas, incluindo contato com todos os responsáveis pelos Recursos
Humanos, publicações no site, Instagram e envios de mensagens por aplica�vo, conforme Cronograma
Eleitoral. Informou também que na eleição anterior, para a fase da campanha eleitoral, os materiais enviados
tais como o currículo sinté�co e foto 3x4 foram disponibilizados no site, bem como nesse mesmo espaço foi
oferecida às chapas oportunidade de divulgar o plano de trabalho de cada um e qualquer informação
relevante entre as chapas concorrentes. Além disso, as informações das chapas foram publicadas não apenas
no site, mas também no Instagram, Whatsapp e e-mail. Foi estruturado, ainda, um bole�m contendo resumo
das chapas. Todos os membros da comissão concordaram em replicar a estratégia de comunicação realizada
na eleição passada pelo êxito alcançado. Após, o Presidente da Comissão, Sr. Rafael Fernandes, solicitou que
fossem enviadas sugestões para elaboração das regras de u�lização do site pelas chapas a ser
posteriormente divulgado. DELIBERAÇÕES: 1) Os membros da Comissão Eleitoral reconhecem e concordam
quanto as irregularidades e falhas verificadas nos documentos de inscrição da Chapa 1 – Prevcom Forte e
deliberam pela comunicação de tais irregularidades à chapa em questão, concedendo-lhe prazo para
saneamento nos termos indicados pelo art. 9º do Edital de convocação, observado o item 8 do anexo I do
Edital. ENCERRAMENTO: Não havendo outras informações e deliberações para a reunião, o Presidente da
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Comissão considerou encerrados os trabalhos às nove horas e trinta minutos, tendo eu, Flávia Brasil,
secretária da reunião, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.

 

 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA MARIA BRASIL, Secretário (a), em 08/04/2021, às
16:35, 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
08/04/2021, às 16:50, 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 ALLAN MONTONI JOOS, Presidente, em 09/04/2021, às
15:12, 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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