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Serviço essencial
Sindicato indispensável

De 24 a 26 de julho, os trabalhadores Assisti-
dos Suplementados de todas as empresas que 
têm o plano na Fundação Cesp vão eleger, pelo 
voto direto, seus representantes para o Conse-
lho Deliberativo e Conselho Fiscal da Fundação 
Cesp. Os participantes ativos, coligados e auto-
patrocinados também elegerão seus represen-
tantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

Assim como nas eleições passadas, todo o 
processo de votação será apenas pela internet, 
iniciando às zero hora do dia 24 e encerrando às 
23h59 do dia 26. O Sinergia CUT apoia os candi-
datos acima.

Em quem os Assistidos votam
Para o Conselho Deliberativo serão eleitos 2 

membros titulares e seus respectivos suplentes, 
representando os participantes Assistidos Suple-
mentados de todos os planos, vencendo as duas 
chapas com maior número de votos. 

Para o Conselho Fiscal serão eleitos 1 mem-
bro titular e seu suplente. Vence a chapa com 

De 24 a 26 de julho, a votação ocorrerá via Internet para trabalhadores assistidos suplementados e também ativos 
de 09 empresas e da própria Funcesp. Conheça abaixo os candidatos apoiados pelo Sindicato por terem história 

de luta em defesa dos trabalhadores e que, por isso, vão orientar as políticas de investimentos da Fundação e 
zelar pelo bom desempenho do patrimônio previdenciário. Participe desse processo! Vote!

maior número de votos.
Votação pela Internet

A partir das zero hora do dia 24 de julho e até 
as 23h59 do dia 26 de julho, os eleitores poderão 
votar, utilizando a senha pessoal e intransferível 
que receberão pelo correio.

A senha de votação deverá chegar na residên-
cia do eleitor com antecedência mínima de 15 
dias do início da eleição. 

O eleitor que não receber essa senha até a vés-
pera do início da votação poderá requisitar uma 
nova senha por meio do site da Funcesp ou no 
site do sistema eletrônico de votação.

A votação se dará por intermédio de sistema 
contratado, certificado por empresa de auditoria 
ou de certificação, sem possibilidade de identifi-
cação do voto. O resultado oficial e completo da 
votação será divulgado em 30 de julho e todos os 
eleitos terão mandato de três anos.

Votar consciente
O objetivo da Funcesp, fundada em 1969, é 

elaborar e administrar com responsabilidade e 
transparência os planos de previdência e de saú-
de de seus participantes.

A boa gestão do fundo de pensão  depende da 
competência dos seus administradores, de deci-
sões do governo federal, mas principalmente do 
compromisso e do olhar atento de quem recebeu 
um mandato para defender esse valioso patrimô-
nio da classe trabalhadora. 

Esses são pactos dos candidatos da Chapa 
Compromisso com Responsabilidade e Trans-
parência! E contar com o apoio de entidades e 
pessoas que também têm compromisso com a 
defesa dos interesses dos trabalhadores é muito 
importante em momento eleitoral.

Dê também o seu apoio e o seu voto a quem já 
provou que pode representar você no Conselho 
Deliberativo e no Conselho Fiscal da Fundação 
Cesp. 

Fique atento ao processo eleitoral e vote com 
consciência. 

ELEIÇÕES NA FUNDAÇÃO CESP - ASSISTIDOS

COMPROMISSO 
COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

CHAPA 5   
Gentil Teixeira de Freitas (Titular)

Na Cesp há 40 anos. Tem experiência nos setores 
administrativo, financeiro e comercial, trabalhando em 
diversos departamentos, tanto na Cesp quanto no Sindicato 
dos Eletricitários de Campinas (Sinergia Campinas), onde 
foi por dois mandatos presidente e é hoje atual Diretor de 
Assuntos dos Aposentados e Fundações de Seguridade.  

Foi Conselheiro Curador da Funcesp por dois mandatos onde aprimorou seus 
conhecimentos em previdência complementar, participando de diversos cursos 
e Congressos da Abrapp e Anapar.

... e ao Conselho Fiscal
Claudemir Sebastião Casarini (Titular) Carlos Aurélio Klemig Pires (Suplente)

Candidatos ao Conselho Deliberativo

Valdivino Ferreira dos Anjos (Suplente)

CHAPA 14   
Roberto Cardoso F. Amaral (Titular)

Membro do Comitê de Gestão de Investimento e 
Previdência desde 2006, já foi o gerente das seguintes 
áreas da Funcesp: Divisão de Gestão de Risco, Divisão de 
Planejamento e Gestão e Divisão de Recursos de Saúde. 
Possui graduação e pós-graduação em Desenvolvimento 
Econômico na Universidade de Paris I e Doutorado em 
Economia do Desenvolvimento (incompleto) . Tem também curso de graduação 
em Filosofia no Mackenzie. Possui certificados Anbima (Certificado de 
Especialista em Investimento e o CPA-20).

Lourival Beneton (Suplente)
É atuário pela PUC SP com especialização em gestão 
financeira e atuarial pela FIPECAFI- USP, e especialização 
em Previdência Complementar na Whorton School – 
Philadelphia.
Tem experiência em criação e gestão de planos de 
benefícios previdenciários onde atua há mais de 30 anos. 

Foi Gerente Atuarial da Fundação Cesp, onde se aposentou. Atualmente é 
consultor na Beneton Consultoria.

Trabalhador aposentado da CPFL, é graduado 
e Licenciado em Ciências Sociais. Foi diretor da 
Área Jurídica do Sindicato dos Eletricitários de 
Campinas (Sinergia Campinas) por dois mandatos 
(2008/2014). Possui Certificado pelo ICSS com ênfase 
em administração. É Conselheiro Habilitado para exercer 

o cargo de Conselheiro Fiscal pela Previc. Uma de suas metas é atuar na 
fiscalização dos atos de gestão e controles internos, representando os  
participantes assistidos. 

Trabalhador aposentado da Cesp, onde atuou por 23 anos 
(1974/1997) como Analista Econômico Financeiro Sênior. 
É diretor de Suplementação e vice-diretor Administrativo 
Financeiro da AAFC (Associação dos Aposentados da 
Funcesp). Graduado em Ciências Econômicas pelo IMES 
(Instituto de Ensino Superior de São Caetano do Sul). 
Quer estabelecer uma relação que venha fortalecer o trabalho conjunto de 
governança, articulada com os órgãos representativos dos participantes 
assistidos e ativos.

CHAPA 8   

Por 12 anos foi conselheiro Deliberativo e atualmente cumpre 
o segundo mandato de conselheiro Fiscal da Funcesp. É 
ainda o atual diretor executivo da Anapar e vice-presidente 
do Sinergia Campinas.  Formado em Logística Empresarial, 
fez vários cursos na área de Previdência Complementar 
(curso de Formação e Qualificação Profissional em PC, 
Aspectos Atuariais de um Plano Previdenciário, Tributação dos Planos de PC, 
dentre outros). Foi trabalhador da Eletropaulo, EPTE e atualmente aposentado, 
trabalha na CTEEP,  como assistente logístico empresarial.
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... E AO CONSELHO FISCAL 
✓ Atuar de forma ativa, com independência, transparência e ética;
✓ Cumprir as atividades em conformidade com a legislação e normas 

vigentes;
✓ Atuar em conjunto com as entidades representativas dos participantes 

assistidos e ativos;
✓ Atuar, sempre que for necessário, junto aos órgãos de controle para 

fiscalização e assim representar os participantes assistidos;

PROPOSTAS DE TRABALHO DA CHAPA DOS 
ASSISTIDOS AO CONSELHO DELIBERATIVO...

✓ Atuar na defesa intransigente dos interesses dos participantes assis-
tidos, pensionistas e ativos, inclusive das patrocinadoras. Neste sentido, 
buscar aprimorar a eficiência e a transparência na gestão, de maneira a 
garantir a sustentabilidade dos Planos Previdenciários;

✓ Manter o caráter da previdência complementar dos planos da Fun-
cesp, cujo objetivo não é substituir a previdência pública (INSS), mas con-
comitante à defesa da Previdência Complementar, defender também a 
manutenção e o fortalecimento da previdência social;

✓ Fortalecer o intercâmbio e o trabalho conjunto de governança articu-
lada com o Conselho Fiscal e os Comitês Gestores dos diversos Planos 
Previdenciários, fazendo repercutir no Conselho Deliberativo as delibera-
ções e as demandas legítimas emanadas dos representantes dos traba-
lhadores nestes fóruns;

✓ Manter informados os participantes assistidos e os beneficiários de 
maneira geral através de boletim próprio e de visitas nos locais de traba-
lho, discorrendo sobre o mandato no Conselho, possíveis mudanças na 
legislação, alterações nos planos, propostas das empresas ou qualquer 
evento que possa afetar a previdência e a saúde complementar;

✓ Atuar conjuntamente com as entidades representativas dos trabalha-
dores sempre buscando preservar e defender o patrimônio comum, visan-
do  garantir um presente e um futuro melhor para todos;

✓ Atuar sempre com o propósito de democratizar e dar transparência 
à governança da Funcesp. Nesse sentido é importante a eleição de um 
diretor representante dos trabalhadores na administração do fundo de 
pensão, para que os participantes e beneficiários se sintam efetivamente 
representados na condução da gestão dos seus interesses no fundo de 
pensão;

✓ Atuar, sempre que necessário, junto aos órgãos de controle, fisca-
lização e representação dos participantes (CNPC, Previc e Anapar), no 
sentido de melhorar a gestão, cuidar dos investimentos, observar os pa-
râmetros atuariais, a legislação do setor e os regulamentos dos planos 
previdenciários, de forma que se tenha um presente saudável e um futuro 
garantido para os trabalhadores e seus dependentes, além de garantir a 
tranquilidade àqueles que já estão em pleno gozo dos seus dos benefícios.

✓ Defender a aplicação na íntegra dos regulamentos, em especial das 
conquistas do saldamento dos planos ocorridas no início de 1998, que 

✓  Estabelecer uma relação que venha fortalecer o trabalho conjunto de 
governança articulada com os órgãos representativos dos participantes, 
assistidos e ativos;

✓  Obter verdadeira paridade entre os patrocinadores e os participantes 
assistidos e ativos nas decisões dos órgãos de administração da Funcesp;

✓  Acompanhar a evolução do desempenho dos planos previdenciários, 
visando sempre melhorar a gestão da avaliação dos riscos.

deram condições de continuidade e perenidade dos planos por meio do 
BSPS. Atentar aos mecanismos que possam acrescentar melhorarias aos 
planos BD e CV, por meio de possíveis correções desses benefícios, em 
decorrência de resultados superavitários que venham ser alcançados.

✓ Sustentar a tese de que itens fundamentais dos regulamentos dos 
Planos que se refiram ao BSPS não podem ser modificados, como é o 
caso da garantia de integralização das provisões matemáticas pelas pa-
trocinadoras, pois são frutos de acordos coletivos que possibilitaram os 
saldamentos dos Planos de Previdência.

✓  Dar especial atenção ao critério de reajuste dos benefícios dos 
assistidos e aos superávits e déficits dos planos de previdência. Para 
exemplificar  esse caso pode-se lembrar da situação do  Plano da Fun-
dação Cesp, uma vez que o subplano BSPS, na avaliação atuarial de 
31/12/2017, apresentou mais de 70% de superávit. Pela legislação vigen-
te, a Funcesp poderia realizar voluntariamente uma destinação de parte 
desse  superávit para os participantes assistidos e ativos. 

Com insistência, o Comitê Gestor do plano (quadro próprio) aprovou 
por unanimidade a destinação da verba e, com o apoio dos conselhei-
ros do Sinergia CUT no Conselho Deliberativo, também foi conquistada a 
aprovação. Assim, os aposentados do plano BSPS (quadro próprio) não 
terão mais suas contribuições descontadas de seus benefícios.  É prová-
vel que, nos próximos anos, outros planos se encontrarão nas mesmas 
condições. Por isso, é importante defender que os direitos dos participan-
tes ativos e assistidos sejam respeitados da mesma forma que foram os 
do plano do quadro próprio;

✓ Planos de Saúde: defender a criação de um Comitê de assessora-
mento, vinculado à governança da Funcesp, onde possam ser avaliados, 
acompanhados e sugeridas propostas no sentido de aperfeiçoar a gestão 
dos Planos. Lutar por melhorias, tais como: ter recursos credenciados no 
local ou num raio de, no máximo 50 Km, onde haja participantes do pro-
grama e continuidade dos programas assistenciais de benefícios (Auxílio 
Medicamentos, Órtese, Prótese e Apoio a Incapacidades);

✓ Empréstimos pessoais: defender a tese de que o Conselho Delibe-
rativo deve definir anualmente a taxa de juros dos empréstimos pessoais 
que vigorará por um ano. Esta taxa de juros deverá ser estabelecida jun-
tamente com os parâmetros que serão utilizados nas avaliações atuariais. 
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EXPEDIENTE

AGENDA DE VISITAS
A campanha eleitoral será de 22 de junho a 20 de julho. Durante esse 

período, os candidatos da Chapa Compromisso com Responsabilidade 
e Transparência realizarão visitas e reuniões com os eleitores.

A agenda de visitas, com os locais, dias e horários 
ficará disponível no site do Sinergia CUT. Acesse: 

www.sinergiaspcut.org.br


