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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

PRESIDÊNCIA
 
 
 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2021
 

DATA, HORA e LOCAL: Às dez horas e doze minutos do oitavo dia do mês de abril 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) Homologação provisória das inscrições das chapas; 2)
No�ficação às chapas quanto a possibilidade de renúncia faculta�va e opcional ao direito de impugnação, 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, comentou sobre o envio tempes�vo dos documentos faltantes da Chapa 1 – Prevcom Forte
saneando, dessa forma, as irregularidades apontadas pela comissão, nos termos do art. 9º do Edital de
Convocação. Os membros da Comissão Eleitoral estão de acordo com a homologação provisória. Sr. Rafael
Fernandes comenta que a próxima etapa diz respeito à possibilidade de eventuais impugnações das chapas à
Comissão Eleitoral podendo culminar em manifestação da chapa impugnada e eventual recurso, conforme
Anexo I – Cronograma das eleições, itens 11, 12, 13 e 14 do Edital de Convocação. Considerando a inscrição
de 2 (duas) chapas e tendo em vista a possibilidade de conferir maior celeridade ao processo eleitoral sem
infringir qualquer norma tanto do Edital de Convocação, quanto do Regulamento Eleitoral e Estatuto Social
da Prevcom-BrC, Sr. Rafael Fernandes sugere envio de no�ficação aos representantes das chapas facultando
os mesmos a possibilidade de assinar termo de renúncia à impugnação antecipando o processo eleitoral sem
qualquer prejuízo do prazo mínimo exigido. Todos os membros aprovam o encaminhamento da no�ficação e
do Termo de Renúncia aos representantes das chapas. Sr. Rafael explicou que caso os representantes façam
opção pela renúncia, a comissão deverá providenciar a publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás de
novo cronograma atualizado. Por fim, Sr. Rafael sugere que em havendo assinatura do termo de renúncia a
homologação provisória automa�camente se converte em defini�va. Em seguida, a Assessora de
Comunicação, Sra. Joyce, informou que tem cumprido ações conforme plano de comunicação.
DELIBERAÇÕES: Os membros da Comissão Eleitoral homologam provisoriamente as inscrições da Chapa 1 –
Prevcom Forte e da Chapa 2 – Garan�r Nosso Futuro e autorizam o encaminhamento de no�ficação do
termo de renúncia ao direito de impugnar às chapas e caso haja concordância dos representantes das
mesmas a homologação provisória será automa�camente conver�da em homologação defini�va.
ENCERRAMENTO: Não havendo outras informações e deliberações para a reunião, o Presidente da
Comissão considerou encerrados os trabalhos às dez horas e vinte e quatro 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 08/04/2021, às
16:57, 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 17:20, 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 20:06, 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
000019704152 e o código CRC ED5AF6AB.
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