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Participantes vão eleger 
diretoria e conselhos

ELEIÇÃO 2010
EDIÇÃO ESPECIAL

 O Conselho Deliberativo da 
Fundação Fusesc, através da Reso-
lução Codel Nº 001/2009, marcou 
para a primeira quinzena de maio a 
realização da eleição direta de três 
membros efetivos e três suplentes 
do Conselho Deliberativo; do Diretor 
Superintendente e do Diretor Admi-
nistrativo e de Seguridade, e de dois 
membros efetivos e dois suplentes 
do Conselho Fiscal da Fundação. Os 
eleitos tomarão posse no dia 1º de 
junho e cumprirão mandato até as 
eleições de 2014.

Quem pode votar
 São eleitores com direito a votar 
os participantes e assistidos que 
estejam regularmente vinculados a 
planos de benefícios administrados 
pela Fusesc até o dia 31 de de-
zembro de 2009.

Como votar
 O voto é direto, secreto e faculta-
tivo, e será efetuado por correspon-
dência ou via internet.
  
-  por correspondência, basta enca-
minhar a uma agência do Correio a 
carta resposta com porte pago pela 

Fusesc.
-  pela internet, basta utilizar a se-
nha exclusiva que chegará por carta 
e votar no site da Fundação.
Até o dia 29 de abril, a Comissão 

Eleitoral remeterá, via correios, as 
instruções para a votação.
 Os regulamentos e instruções 
serão divulgados também no site da 
Fundação: www.fusesc.com.br. 

Comissão eleitoral
 O processo eleitoral será condu-
zido pela Comissão Eleitoral, que 
será instalada na sede da Fusesc no 
dia 10 de fevereiro de 2010 e será 
integrada por dois participantes ou 
ativos ou assistidos de cada patro-
cinadora. O presidente da Comissão 
será um representante da Fundação, 
indicado pelo Conselho Deliberativo.
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Quorum Comunicação: (48) 3334-4555
Jornalista responsável:
Gastão Cassel (DRTRS/6166)
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(MTB/SC 3643JP)
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Editoração: Quorum Comunicação
Tiragem: 8,5 mil exemplares
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Entidade associada à Abrapp, Sindapp e ICSS

PATROCINADORAS:
Banco do Brasil, Badesc, Bescor, Codesc e Fusesc

Calendário eleitoral
Instalação da Comissão eleitoral 10/02

apresentação das chapas para registro 12/02 a 22/02

apresentação de pedidos de impugnação de candidaturas 26/02 a 03/03

Julgamento dos pedidos 15/03

Substituição de candidatos impugnados 19/03

divulgação das chapas e candidatos habilitados 25/03

Sorteio e divulgação da ordem das chapas na cédula 30/03

envio aos participantes de material para votação 14/04 a 29/04

votação pelos Correios até 13/05

votação pela Internet 05/05 a 13/05

validação e apuração dos votos, divulgação e homologação 
do resultado e proclamação dos eleitos

14/05

 Poderão candidatar-se 
somente os participantes e as-
sistidos no gozo de seus direitos 
estatutários e regulamentares, 
com pelo menos cinco anos, 
ininterruptos ou alternados, de 
efetivo exercício em patrocina-
dora e que tenham mais de 18 
anos de idade completos no dia 
da eleição. 
 Os candidatos deverão aten-
der ainda os seguintes requisitos: 
não ter sofrido condenação crimi-
nal transitada em julgado; não ter 
sofrido penalidade administrativa 
por infração à legislação da se-
guridade social ou como servidor 
público; ter comprovada experi-
ência no exercício de atividade na 
área financeira, administrativa, 
contábil, jurídica, de fiscalização 
ou de auditoria. Para os cargos 
da Diretoria Executiva, é necessá-
rio ter formação de nível superior.
 A chapa, com a relação 
completa dos candidatos efe-
tivos e suplentes, será apre-
sentada para registro até as 18 
horas do dia 22 de fevereiro na 
Secretaria Geral da Fusesc, em 
Florianópolis.

Quem pode 
concorrer 
na eleição

Edital já foi publicado
 O Edital que preside a eleição já 
foi publicado em jornais de grande 
circulação, como determina o Regu-
lamento do processo. No dia 25 de 
janeiro o edital circulou nos jornais 
Diário Catarinense e Valor Econômico.

 A íntegra do edital e do Regula-
mento estão disponíveis no site da 
Fusesc na internet e, também, pode 
ser solicitado na sede da entidade 
ou por meio da central de atendi-
mento Alô Fusesc.

Participar da eleição é 
fortalecer a Fundação

 A eleição é um dos momentos 
mais importantes da vida da 
Fusesc. É momento de discutir os 
rumos da entidade, de avaliar a 
sua situação e escolher o melhor 
caminho para que a Fusesc conti-
nue sendo sinônimo de segurança e 
tranquilidade para o futuro.
 Por isto, seja efetivamente um Par-
ticipante: debata, opine, vote, estimule 

seus colegas a participarem também.
 Neste ano haverá as opções de 
votar pela internet e por correspondên-
cia, para facilitar a participação.
 Não esqueça que a Fundação é 
sua e você é responsável pelo seu fu-
turo. Com todos participando a Fusesc 
será sempre a grande vencedora de 
qualquer eleição.

ELEIÇÃO 2010. PARTICIPE!


