
ELEIÇÕES NA FUNDAÇÃO CESP

Ainda nesta edição
Conheça quem são os candidatos 
apoiados pelo Sinergia CUT e o 
que fazem atualmente
      Páginas 02 e 03

De 24 a 26 de julho, os trabalhadores ativos, co-
ligados e autopatrocinados das empresas Cesp, 
CPFL Energia, CPFL Piratininga, Elektro, CTEEP, 
AES Eletropaulo/AES Tietê Energia e Rio Para-
napanema Energia/Emae e Fundação Cesp vão 
eleger, pelo voto direto, seus representantes para 
o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Fun-
dação Cesp. Os participantes Assistidos também 
elegerão seus representantes nos Conselhos De-
liberativo e Fiscal. 

Assim como nas eleições passadas, todo o pro-
cesso de votação será apenas pela internet, ini-
ciando às zero hora do dia 24 e encerrando às 
23h59 do dia 26. 

Participantes Ativos
Para o Conselho Deliberativo serão eleitos 07 

membros titulares e seus respectivos suplentes, 
representando as sete empresas patrocinadoras. 
Vence a chapa (concorrente em cada empresa) 
que obtiver o maior número de votos entre os par-
ticipantes.

Para o Conselho Fiscal serão eleitos 02 mem-
bros titulares e seus respectivos suplentes, repre-
sentando todas as empresas, vencendo as duas 
chapas que obtiverem o maior número de votos. 

Participantes Assistidos
Para o Conselho Deliberativo serão eleitos 2 

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

Para o Conselho Fiscal serão eleitos 1 membro 
titular e seu suplente. Vence a chapa com 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 vo-
tar, utilizando a senha pessoal e intransferível que 
receberão pelo correio.

A senha de votação deverá chegar na residência 
do eleitor com antecedência mínima de 15 dias do 
início da eleição. O eleitor que não receber essa 
senha até a véspera do início da votação poderá 
requisitar uma nova senha por meio do site da Fun-
cesp 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 identificação 
do voto.

O resultado oficial e completo da votação será 

De 24 a 26 de julho, a votação ocorrerá via Internet para trabalhadores ativos e assistidos de 09 empresas 
e da própria Fundação Cesp. Participe desse processo! Vote!

COMPROMISSO 
COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de SP

www.sinergiaspcut.org.br

Sinergia Campinas- filiado em 1988 
Sinergia Gasista- filiado em 1989

Sinergia Prudente - filiado em 2005
Sinergia Sindergel - filiado em 2006 

Sinergia Araraquara
Sinergia Mococa

Sinergia SJ Rio Preto
Sinergia CUT - filiado em 12/12/99

Número 1461
22/06 a 20/07/2018

Serviço essencial
Sindicato indispensável

divulgado no dia 30 de julho e todos os eleitos te-
rão mandato de três anos.

Votar consciente
Fundada em 1969 para oferecer assistência aos 

trabalhadores da Cesp, a Fundação Cesp é uma 
entidade fechada de previdência complementar e 
não lucrativa. Seu objetivo é elaborar e administrar 
com responsabilidade e transparência os planos 
de previdência e de saúde 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 Res-

ponsabilidade e Transparência! 
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. Por isso mesmo, para os 
candidatos da Chapa Compromisso com Res-
ponsabilidade e Transparência, o apoio do Si-
nergia CUT e da CUT, além dos representantes 
dos trabalhadores nos Conselhos de Administra-
ção  e Comitês Gestores das empresas, se faz 
fundamental.

Dê também o seu apoio e o seu voto a quem 
já provou que pode representar você no Conse-
lho Deliberativo e no Conselho Fiscal da Fundação 
Cesp. Fique atento ao processo eleitoral e vote 
com consciência. 

Propostas de trabalho da Chapa 
e o apoio dos Sindicatos que 
compõem o Sinergia CUT
      Página  04
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ATIVOS: conheçam os seus candidatos 
ao Conselho Deliberativo...
José Laurindo Alvim   

(Titular)

Adilson Dias de Oliveira 
(Suplente)
Atualmente é membro do Comitê 
Gestor da Elektro, onde exerce o 
cargo de  Analista de Estratégia 
e Cobrança Pleno. É tecnólogo 
em Planejamento Administrativo e 
Programação Econômica. Possui 
cursos de Previdência Complementar, 
Gestão de Saúde e de Investimentos. 
No Conselho Deliberativo da Funcesp, 
quer lutar e zelar pelo patrimônio dos trabalhadores. 

Elektro CHAPA 2   

Atualmente é Suplente no Conselho 
Deliberativo da Fundação Cesp, 
e  possu i  cursos  na  área  de 
Previdência Complementar, Gestão 
de Saúde e Investimentos. Desde 
2003 está na Elektro, onde hoje 
é técnico de Empreendimentos.
Formado em Processamentos 

G e r e n c i a i s  p e l a  U n i v e r s i d a d e  N o r t e  d o  P a r a n á . 
É habilitado pela Previc e tem compromisso pela continuidade na luta pela 
democratização e transparência na governança da Funcesp.

Cesp CHAPA 9   

Publicação de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Energia Elétrica de Campinas e 

do Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo. 
Sede: Rua Doutor Quirino, 1511 - Centro - 

Campinas,SP - CEP: 13015-082. 
Fones: Sinergia Campinas (19)3739-4600 / 0800-171611; 

Sinergia Gasista (11) 3313-5299; 
Sinergia Bauru (14) 3234-8445; 

Sinergia Sindergel (13) 3422-1940; 
Sinergia Prudente (18) 3222-1986; 

Sinergia Araraquara (16) 3332-5577; 
Sinergia Mococa (19) 3656-5294; 

Sinergia São José do Rio Preto; e 
Macros: Bauru (14) 3234-8445; Ilha Solteira (18) 3742-2828; 

São Paulo (11) 5571-6175; Sertãozinho (16) 3942-1148;
Rio Claro (19) 3524-3712; Votuporanga (17) 3421-2485; 

Colônia de Férias (13) 3494-2884.
Diretor de Comunicação: Paulo Robin     

Redação, edição e diagramação: Débora Piloni (MTb 25172), 
Elias Aredes Jr. (MTb 26850), Lílian Parise (MTb 13522) e 

Nice Bulhões (MTb/MS 74)
  Fotografia: Roberto Claro    
Ilustração: Ubiratan Dantas   

E-mail: comunicacao@sinergiaspcut.org.br 
Tiragem: 8.000 exemplares

EXPEDIENTE

Edilson Reginaldo de 
Jesus (Titular)

Airton de Souza  
(Suplente)
Atual representante dos trabalhadores 
no Conselho Del iberat ivo da 
Funcesp. Trabalhador da Cesp há 
24 anos. Técnico em contabilidade, 
administração (incompleto). É  
habilitado pela Previc, com diversos  
cursos de gestão e especialização 
em previdência pela Ancep, Suporte e 
Uniabrap. Luta pela sustentabilidade 
dos planos de previdência e saúde da Funcesp.

Trabalha na Cesp desde novembro 
de 1995, iniciando no cargo de 
eletricista I. Atualmente, ocupa 
o cargo de mecânico I. Realizou 
diversos cursos técnicos no Senai, 
como de automação. É mecânico de 
manutenção de UHE. Uma de suas 
metas é atuar na defesa intransigente 
dos interesses dos participantes nos 

Planos de Previdência e Saúde Complementar, administrados pela 
Funcesp.

... e também ao Conselho Fiscal
Alberto Soares da Silva 

(Titular)

Orivaldo Luiz Pellegrino 
(Suplente)

CHAPA 6   

É do Conselho Deliberativo da 
Funcesp desde 2009 representando 
os trabalhadores ativos da CPFL 
PGB. Sempre priorizou a defesa 
do patrimônio previdenciário e as 
mudanças e ajustes nos Planos. 
Conhecedor da previdência e da 
saúde complementar. É conselheiro 
habilitado pela Previc e certificado pelo 

ICSS, estando compromissado a continuar zelando pelo patrimônio comum 
na previdência e melhoria constante nos benefícios operados pela Funcesp.

CHAPA 7   
Luiz Carlos dos Santos 

(Titular)

Heleno José da Silva 
Filho (Suplente)
Trabalha na CPFL Piratininga há 
26 anos. É técnico de Manutenção 
e Operação em Subestação. Tem 
cursos como Processo de Operação 
e Manutenção de Subestações, NR 
10 e Formação de Membro da Cipa. 
No Conselho Fiscal, quer defender 
os interesses dos participantes nos 
Planos de Previdência e Saúde Complementar, administrados pela Funcesp. 

Trabalha na Elektro há 33 anos. 
Formado em Administração, com 
vasta experiência dentro da empresa 
nas Diretorias Administrativa, 
Financeira e Comercial. Representa 
os Trabalhadores no Conselho 
Fiscal Funcesp. Foi do Conselho de 
Administração da Elektro. É dirigente 
no Sinergia CUT. Eleito três anos 

Destaque Segurança na Sede da Elektro.

Flávio Ferreira C. 
Bacelar (Titular)

João Carlos Santos 
(Suplente)
Engenheiro Elétrico, é atualmente 
é técnico em Serviços de Rede de 
Distribuição III na CPFL Piratininga. 
Ciente da importância que tem uma 
boa gestão da Funcesp para todos 
os participantes, quer compor o 
Conselho Deliberativo para auxiliar 
na administração dos planos de 
previdência e de saúde.

CHAPA 4   

Com 30 anos de experiência no setor 
elétrico, atuando como eletricista de 
Distribuição e técnico em Segurança 
do Trabalho nas áreas de Distribuição, 
Subestações e Transmissão, é 
representante dos trabalhadores no 
Conselho Deliberativo da Funcesp. 
Habilitado pela Previc e aprovado em 
prova de certificação pelo Instituto 

dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS).

CHAPA 3   
Luigi Lembo 

(Titular)

Sandro Ricardo Fortini 
(Suplente)
Formado em administração de 
empresas e direito, advogado atuante 
na área previdenciária com cursos de 
especialização na área. Colaborador 
da CTEEP na SPAT de Votuporanga 
há 22 anos. Propõe a continuidade 
e melhoria contínua dos planos de 
previdência complementar e de saúde 
da Funcesp. 

Formado em Ciências Econômicas 
p e l a  U n i s a n t a n a ,  t e m  s e 
especializado em Previdência 
Complementar com participação 
em diversos cursos, Congressos e 
Seminários.
É Conselheiro Deliberativo suplente 
desde 2015 e habilitado pela Previc. 
Sua luta é pela sustentabilidade dos 

planos de previdência e saúde da Funcesp.

João Mauro Fidalgo   
(Titular)

Eduardo Covas Salomão 
(Suplente)
Trabalhador da AES Tietê há quase 
20 anos, onde é técnico de Operação.
Cumpre seu segundo mandato 
como Representante Sindical dos 
Trabalhadores, atuando juntamente 
com o Sindicato em defesa dos 
direitos e conquistas da categoria. 
Participou  do curso de qualificação 
para conselheiros e comitentes realizado em maio deste ano pelo Sinergia 
CUT.

CHAPA 1

Atual representante dos trabalhadores 
ativos no Comitê Gestor na Fundação  
Cesp. É coordenador da Macro Rio 
Preto do Sinergia CUT. 
Foi admitido na AES Tietê Energia 
em 1978 como operador de usina 
e subestação. Desde 1999 está na 
Área Operacional da UHE Nova 
Avahandava como Técnico de 

Operação. É Técnico em Edificações.

CPFL Paulista
Luciano Cardoso 

(Titular)

Fabio Lucas Pestile 
(Suplente)

Trabalhador da CPFL Paulista desde 
novembro de 1995. Exerceu as 
funções de Eletricista de Distribuição 
e Técnico de Recuperação de 
Energia. Está  lotado em São José 
do Rio Preto. Foi  eleito presidente 
do Sindicato dos Eletricitários de São 
José do Rio Preto em outubro de 
2017. É Técnico em Eletrotécnica, curso concluído em 1999. 

Eletricista de Linha Viva, é dirigente 
do Sinergia CUT e coordenador 
da macror reg ião sed iada em 
Sertãozinho. Atualmente também 
é membro suplente do Conselho 
Deliberativo da Fundação Cesp. 
Habilitado pela Previc e certificado 
pelo ICSS. Atuar com transparência 

e responsabilidade na defesa do patrimônio e dos interesses dos 
participantes é seu objetivo principal.

ASSISTIDOS: conheçam os 
seus candidatos ao 

Conselho Deliberativo...
CHAPA 5   

Gentil Teixeira de 
Freitas (Titular)

Valdivino Ferreira dos 
Anjos (Suplente)

Por  12  anos fo i  conse lhe i ro 
Deliberativo e hoje cumpre o segundo 
mandato de conselheiro Fiscal da 
Funcesp. É atual diretor executivo da 
Anapar e vice-presidente do Sinergia 
Campinas. Formado em Logística 
Empresarial, fez vários cursos na 
área de Previdência Complementar. 
Foi trabalhador da Eletropaulo, EPTE e atualmente aposentado, trabalha 
na CTEEP como assistente logístico empresarial.

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). 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. É certificado para desempenhar as funções de  gestão nos órgãos 
de governança das instituições de previdência complementar.

... e também ao Conselho Fiscal

CHAPA 14
Roberto Cardoso Ferraz 

do Amaral (Titular)

Lourival Beneton
 (Suplente)

É a tuá r i o  pe l a  PUC-SP com 
especialização em gestão financeira 
e atuarial pela FIPECAFI-USP, e 
especial ização 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 Funcesp, onde se aposentou. É consultor na Beneton Consultoria.

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).

CHAPA 8   
Claudemir Sebastião 

Casarini (Titular)
Carlos Aurélio Klemig A. 
Pires (Suplente)

CPFL Piratininga

CTEEP/Paranapanema CHAPA 10   Eletropaulo/Tietê

AS PROPOSTAS DE TRABALHO
Para os conselhos Deliberativo e Fiscal dos Ativos e também Deliberativo dos 

Assistidos veja na página 4. Para o Conselho Fiscal dos Assistidos, confira abaixo
 ✓ Atuar de forma ativa, com independência, transparência, 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, fiscali-

zação e representação dos participantes assistidos;
✓ 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 Fundação Cesp;

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

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 a 2014).

Possui Certificado pelo ICSS com 
ênfase em administração e é Conselheiro Habilitado para exercer o cargo de 
Conselheiro Fiscal pela Previc. Atuará com independência, transparência 
e ética para cumprir as atividades do Conselho em conformidade com a 
legislação e normas vigentes. Atuar na fiscalização dos atos de gestão e 
controles internos e assim representar os participantes assistidos  também 
é uma de suas metas.

Trabalhador aposentado da Cesp, 
onde atuou por 23 anos (de 1974 
a 1997) como Analista Econômico 
Financeiro Senior.

É diretor de Suplementação e vice 
diretor Administrativo Financeiro da 
AAFC (Associação dos Aposentados 
da Fundação Cesp). 

Estabelecer uma relação que venha fortalecer o trabalho conjunto de 
governança, articulada com os órgãos representativos dos participantes 
assistidos e ativos é uma de suas propostas de atuação juntamente com 
Claudemir Casarini. Compromisso, com responsabilidade e transparência 
é o que esses companheiros têm com os participantes da Funcesp.

Engenheiro Elétrico, Engenheiro 
de  Segurança  do  Traba lho  e 
Advogado com pós-graduação em 
Direito Previdenciário e curso de 
especial ização em Previdência 
Complementar, possui certificação 
pelo Instituto dos Profissionais de 
Seguridade Social (ICSS). Atualmente, 
é Conselheiro Deliberativo da Fundação Cesp. 
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AS PROPOSTAS DE TRABALHO
✓ Atuar na defesa intransigente dos 

interesses dos participantes nos Pla-
nos de Previdência e Saúde Comple-
mentar, administrados pela Funcesp. 

✓ Defender a criação de um Co-
mitê de Assessoramento vinculado 
à governança da Funcesp, em que 
propostas no sentido de aperfeiçoar e 
melhorar a gestão dos Planos de Saú-
de  possam ser sugeridas, avaliadas e 
acompanhadas

✓ Manter o caráter da previdência 
complementar dos planos da 
Funcesp,  cujo objetivo não é substituir 
a previdência pública (INSS), e 
defender também a manutenção e o 
fortalecimento da previdência social.

✓ Fortalecer o trabalho conjunto de 
governança,  articulada  com o Con-
selho Fiscal e os Comitês Gestores 
dos diversos Planos Previdenciários, 
fazendo repercutir  no Conselho De-
liberativo as demandas legítimas que 
vêm dos representantes dos trabalha-
dores nestes fóruns. 

✓ Manter informados os partici-
pantes assistidos e os beneficiários 
de maneira geral, através de boletim 

próprio e visitas nos locais de traba-
lho, 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 enti-
dades representativas  dos trabalha-
dores sempre buscando preservar e 
defender  o patrimônio comum para  
garantir um presente e um futuro me-
lhor para todos.

✓ Atuar na democratização e trans-
parência da governança da Funcesp. 
Para tanto, é importante,  a eleição de 
um diretor-representante dos traba-
lhadores na administração do fundo 
de pensão.

✓ Atuar, sempre que necessário,  
junto aos órgãos de controle, fiscali-
zação e representação  dos partici-
pantes, CNPC, Previc e Anapar,  no 
sentido de melhorar a gestão, cuidar 
dos investimentos, observar os parâ-
metros atuariais, a legislação do setor 
e os regulamentos dos planos previ-
denciários.

O Conselho Fiscal é parte integrante da governança da Funcesp, conforme 
os normativos legais e o Estatuto Social, e tem total independência de ação 

em relação a esta governança. Tem portanto, um papel extremamente 
relevante no sentido de fiscalização dos atos de gestão e controles internos, 
além de  poder monitorar mais amiúde as ações administrativas, contábeis, 
atuariais e financeiras da entidade. Nesse sentido, cabe ao Conselho Fiscal:

... e para o Conselho FiscalPara o Conselho Deliberativo...

Lideranças e trabalhadores do setor energético sabem qual candidatura  representa a 
categoria com compromisso, responsabilidade e transparência

APOIOS 
QUE FAZEM A DIFERENÇA

“Para administrar 
um patrimônio va-
lioso como a Funda-
ção Cesp, é preciso 
ter conhecimento e 
ficar atento a ques-
tões sociais e eco-
nômicas do país. 

Todos os can-
didatos aqui apresentados, da Chapa 
Compromisso com Responsabilidade 
e Transparência, têm essa visão. Por 
isso, peço o seu voto para eles! De 24 
a 26 de julho, participe dessa importante 
eleição!”

Carlos Alberto Alves, 
Presidente do Sinergia Campinas  

“Para uma socie-
dade verdadeira-
mente democrática, 
com mais direitos 
e oportunidades, é 
preciso ter democra-
cia nas relações de 
trabalho. Os Con-
selhos Deliberativo 

e Fiscal da Funcesp são espaços para os 
trabalhadores exercitarem uma gestão de-
mocrática e transparente. Meu apoio aos 
companheiros da Chapa Compromisso 
com Responsabilidade e Transparên-
cia!

Deise Aparecida Capelozza, 
Presidente do Sinergia Gasista

“A Funcesp é re-
ferência em planos 
previdenciários e 
planos de saúde. 
E isso é conquista 
dos trabalhadores 
que construiram, 
não apenas o patri-
mônio, mas o pro-

cesso de gestão pautado em princípios 
democráticos. Os candidatos da Chapa 
Compromisso com Responsabilidade 
e Transparência têm muito a contribuir. 
Por isso, eles têm o meu apoio. Vote ne-
les! Elias Perrotti da Silva, 

Presidente do Sinergia Sindergel

“Tanto o Conselho 
Deliberativo como 
o Conselho Fiscal 
da Fundação Cesp 
precisam de uma 
atuação firme. Te-
nho a convicção de 
que os candidatos 
da Chapa Compro-

misso com Responsabilidade e Trans-
parência farão um mandato responsável 
e comprometido com a categoria. Peço 
que você participe desse processo e que, 
nos dias 24 a 26 de julho, vote neles!

José Carlos Galino,
Presidente do Sinergia Prudente

“A Chapa Com-
promisso com 
Responsabilidade 
e Transparência 
tem o nosso apoio 
pela dedicação, 
competência e res-
peito demonstrados 
pelos compaheiros 

que a compõe. Eles têm histórico de 
luta e sempre defenderam os interesses 
dos trabalhadores. E isso é garantia de 
que a chapa fará um mandato pautado 
na ética, no compromisso e na transpa-
rência.”

Augusto Morelli, 
Presidente do Sinergia Araraquara

“Apresento meu 
total apoio aos can-
didatos da Chapa 
C o m p r o m i s s o 
com Responsa-
bilidade e Trans-
parência, pois são 
pessoas que vão 
orientar as políticas 

de investimentos da Fundação Cesp e 
zelar pelo bom desempenho do patri-
mônio previdenciário. Por isso, vote em 
quem de fato está com os trabalhadores 
ativos e assistidos!”

Osvaldo de Jesus Pasotto, 
Presidente do Sinergia Mococa

“O patrimônio da 
Fundação Cesp foi 
construído pelos tra-
balhadores  e, por 
isso, precisa ter um 
acompanhamento 
atento e uma gestão 
democrática e trans-
parente. A Chapa 

Compromisso com Responsabilidade 
e Transparência, da qual eu mesmo faço 
parte, é formada por companheiros qua-
lificados para defender os interesses da 
categoria na Fundação. Peço seu voto!”.

Fábio Lucas Pestile, 
Presidente do Sinergia SJ Rio Preto

 ✓ Solicitar, quando necessário,  a 
contratação de assessoria externa 
para subsidiá o CF em suas deci-
sões.

✓ Zelar pelo sucesso das  boas 
práticas de gestão administrativa, fi-
nanceira, contábil e a política de in-
vestimentos, de forma a garantir e 
preservar os interesses e direitos dos 
beneficiários, participantes, assisti-
dos e dependentes de maneira geral. 

✓ Zelar pelo patrimônio previdenci-
ário constituído, seus investimentos 
e pelas boas práticas de gestão e de 
governança da Funcesp.

✓ Fiscalizar  e monitorar os resul-
tados administrativos, econômico-fi-
nanceiros e atuariais, avaliando as 
metas e a aderência  das hipóteses 
atuariais aos  recursos garantidores 
de cada Plano Previdenciário.

✓ Manifestar, sempre que necessá-

rio, opinião em ata e registrar parecer 
conclusivo sobre possíveis irregulari-
dades, além de propor ações sanea-
doras, de forma a garantir maior cre-
dibilidade aos atos de gestão.

✓ Acompanhar a execução orça-
mentária, emitir parecer e aprovar 
os balancetes  da entidade, além de 
monitorar os indicadores de gestão e 
as metas estabelecidas verificando 
se estão adequados aos controles 
internos da Funcesp.

✓ Acompanhar e monitorar os ris-
cos inerentes à Política de Investi-
mentos e sugerir correções quando 
necessárias.

✓ Estabelecer um canal de co-
municação com os participantes 
assistidos e beneficiários de manei-
ra geral, para que seja dada maior 
transparência nas ações do Conse-
lho Fiscal.

“Além de lutar 
pela qualidade de 
vida dos trabalhado-
res que capitalizam 
os recursos para ter 
uma aposentadoria 
digna, os conse-
lheiros eleitos têm 
de escolher com 

responsabilidade os investimentos que a 
Fundação deve fazer para contribuir com 
o desenvolvimento do país. Para tanto, 
vote nos candidatos da Chapa Compro-
misso com Responsabilidade e Trans-
parência!

Edmar Feliciano, 
Presidente do Sinergia CUT


