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Democracia, transparência 
e espírito De igualDaDe

 De 18 à 23 de dezembro 
deste ano todos os Participantes e 
Assistidos da FUSESC terão o direito 
de eleger seus representantes nos 
mais altos cargos da nossa Entidade. 
Na FUSESC o processo democrático 
é determinado pelos Participantes e 
Assistidos que vão às urnas por con-
vicção, pois o voto não é obrigatório. 
Na eleição de 2010, por exemplo, 
aproximadamente 3,5 mil do total 
de 8 mil eleitores aptos compare-
ceram às urnas. Parece pouco, mas 
significa muito para aqueles que se 
preocupam com seu futuro comum.

Neste ano a Comissão Eleito-
ral vem tomando uma série de medi-
das que permitirá aos Participantes, 
Assistidos e Candidatos mais espaço 
de comunicação institucional e di-
vulgação das informações eleitorais. 
  O desafio é grande. Teremos 
mais de 7.500 Participantes e As-
sistidos aptos ao voto. Para chegar 
ao objetivo a Comissão Eleitoral 
traçou uma estratégia de trabalho 
com base em três pilares principais: 
DEMOCRACIA, TRANSPARÊNCIA e 
ESPÍRITO DE IGUALDADE
 Em volta destes princípios, 
a Comissão Eleitoral construiu uma 
agenda positiva:

 ` Acesso irrestrito às informações 
institucionais das Eleições da FU-
SESC através do site www.fusesc.
com.br link “Eleição 2014”.

 ` Comunicação diária e direta com a 
Comissão Eleitoral através do e-mail 

comissaoeleitoral@fusesc.com.br.
 ` Apresentação do “Painel Transpa-

rência FUSESC”, com todas as infor-
mações de cada etapa do processo, 
desde a Formulação da Base de Ca-
dastro Eleitoral até a Segurança do 
Voto. Os detalhes da apresentação 
estão em www.fusesc.com.br link 
“Painel Transparência 2014”.

 ` Envio de um exemplar do Jornal 
Especial FUSESC com a apresen-
tação das Propostas das Chapas, 
que você está lendo neste exato 
momento.

 ` Avisos de SMS com lembretes da 
Comissão Eleitoral diretamente para 
você, Assistido e Participante que 
quer estar por dentro de tudo.

 ` Envio de um e-mail semanal de 
autoria das Chapas inscritas afim 
de garantir a equanimidade dos 
candidatos aos meios de divulgação 
e acesso à informação ampla pelos 

Participantes e Assistidos.
 `  Envio de um único exemplar im-

presso das chapas para o endereço 
dos Participantes e Assistidos, afim 
de garantir que as informações não 
se restrinjam aos meios digitais.

 ` Publicações oficiais na FanPage 
da FUSESC no Facebook, para 
aqueles que querem interagir com a 
Entidade nas redes sociais.
A Comissão Eleitoral está traba-
lhando para garantir à todos os 
envolvidos na Eleição FUSESC 2014 
o acesso irrestrito à INFORMAÇÃO. 
E ensejamos que a Democracia, a 
Transparência e o Espírito de Igual-
dade sejam promovidos por todos 
os envolvidos.
Que tenhamos uma excelente jor-
nada até 29 de dezembro de 2014.
       Carlos Eduardo Pitz
Presidente da Comissão Eleitoral

Comissão Eleitoral 2014



Compromisso - Experiência - Resultado - Segurança

Chapa 1 - Compromisso Fusesc

Com o COMPROMISSO de 
administrar com segurança 
o patrimônio dos planos dos 
participantes e assistidos, 
a atual gestão entrega 
excelentes resultados na sua 
administração, tornando a 
FUSESC uma das Fundações 
mais sólidas do País.  
 
Os números provam: 
rentabilidade consolidada 
dos planos nos últimos 12 
meses é 13,50%, com os 
3 planos superavitários. 
Assim, pela primeira vez 
na história da FUSESC, em 
2015 faremos ESTUDOS 
para a DISTRIBUIÇÃO DE 
SUPERÁVIT. 
 
Atuar com uma Política de 
Investimentos conservadora, 
na busca da melhor 
rentabilidade com a menor 
exposição a riscos tem sido a 
decisão acertada que trouxe 
segurança para o patrimônio 
dos planos. A permanente 
redução de custos é parte de 
nossa gestão.  

COMPROMISSO 
COM A 
EXPERIÊNCIA  
Os candidatos 
COMPROMISSO FUSESC 
têm requisitos estatutários e 
experiência que a Fundação 
precisa.  Estão preparados 
para administrar de forma 
profissional e segura o 
patrimônio de milhares de 
famílias. Pense nisso ao votar.

COMPROMISSO 
COM A 

SEGURANÇA
- Manter uma política de 
investimentos conservadora, 
preservando o patrimônio.
- Zelar pela FUSESC sólida 
e com Gestão Independente, 
afastando interesses políticos 
e partidários. 
- Preservar a Ética e 
Transparência, com 
continuidade da Prestação de 
Contas anual. 
- Permitir alterar a forma de 
recebimento de benefício 
vitalício para percentual de 
saldo de contas. 
- Acompanhar processo 
judicial sobre migração a 
Previ, preservando direitos 
dos participantes.
- Permitir aos assistidos 
no percentual de saldo de 
contas, resgatar até 10% da 
reserva em intervalos de 5 
anos 
- Criar possibilidade de 
transformar o benefício em 
pagamento de cota única. 
- Negociar, junto ao BB, 
inclusão no Regulamento 
Multifuturo I da possibilidade 
de elevar as contribuições 
patronais para ativos, como 
no PREVI Futuro (PIP). 
- Reforçar a busca de novas 
patrocinadoras.

*acesse o site 
compromissofusesc.blogspot.
com e veja nossas propostas 
na íntegra

Diretores

Vânio Boing
Dir. Superintendente

Mauro Luiz de Oliveira
Dir. Admin. e de Seg.

Conselho Fiscal

Enore Crippa
Efetivo

Vicente V. Dalmina
Suplente

Rafael R. Doener
Suplente

Conselho Deliberativo

Bruno José Bleil
Efetivo

Raul Ferreira
Efetivo

Milton Augustini
Suplente

Caroline Luckfett de
Espíndola Maeda
Suplente

Fernando Voltolini
Suplente

Mauro Tubias Benedet
Efetivo

Edison  de S. Orleans
Efetivo
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Mauro Luiz de Oliveira
Dir. Admin. e de Seg.

Chapa 2 - Fusesc Forte

RELACIONAMENtO
Abrir pauta de negociação 
com as patrocinadoras dos 
Planos de Benefícios para 
a integração/migração dos 
participantes e assistidos aos 
planos administrados pela 
Previ.
Ampliar a reciprocidade 
com a CASSI para maior 
abrangência no atendimento 
aos nossos associados.
Integrar as Entidades 
representativas dos 
Participantes e assistidos para 
fortalecimento e defesa dos 
direitos coletivos.
Propor a adequação do Plano 
de Saúde à necessidade e à 
possibilidade do associado 
(Nacional, Regional, 
Estadual ou local), visando: 
abrangência X custos.
Reduzir taxa de juro e 
ampliar prazo da carteira de 
empréstimos, para melhor 
adequação do orçamento dos 
participantes e assistidos 

GEStÃO
Promover a avaliação 
dos riscos dos atuais 
investimentos, retornos 
obtidos, sua aderência 
à política dos planos, 
confrontando-os com as 
práticas de mercado.
Instituir Comitês de 
Investimentos por 
Plano de Benefícios, 
com representantes dos 
participantes e assistidos.
Disponibilizar aos 

participantes, até o final do 
primeiro semestre de 2015, 
opção de escolha dos PERFIS 
DE INVESTIMENTOS.
Reduzir em 30% os 
honorários da diretoria e dos 
conselheiros eleitos.
Cancelar a cobrança da 13ª 
parcela do SIM sobre salários 
e benefícios (incidentes a 
partir de 2013).

tRANSPARÊNCIA
Criar o Portal de 
Transparência via Web, 
recuperando a credibilidade e 
a imagem da fundação, com 
a imediata publicidade das 
decisões.
Criar e regulamentar 
Conselhos Consultivos por 
Planos de Benefícios, dando 
maior transparência aos 
participantes e assistidos, a 
exemplo dos existentes na 
PREVI.
Implantar na estrutura 
organizacional da FUSESC o 
Comitê Interno de Auditoria, 
subordinado ao Conselho 
Deliberativo.
Promover a revisão dos 
cálculos das reservas 
individuais que serviram de 
base para os saldamentos 
dos Planos de Benefícios 
por ocasião do Plano de 
Demissão Incentivada.
Auditar as despesas que 
impactam os resultados dos 
planos previdenciários e 
administrativo. 

Diretores

Conselho Fiscal

Francisco Carlos de Oliveira
Efetivo

José Alcides Calliari Fº
Suplente

Roberto Dias Júnior
Suplente

Conselho Deliberativo

Jesualdo de Araújo
Efetivo

José Carlos da Silva
Efetivo

Luciana Geroleti  
Suplente

Carlos Roberto Koslov
Suplente

Romildo Neuenfeld
Suplente

José Manoel de Oliveira
Dir. Superintendente

Aroldo B. Ouriques Fº
Dir. Admin. e de Seg.

Sérgio Aristides Slongo
Efetivo

Odinir Bonissoni
Efetivo

Relacionamento - Gestão - transparência
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No dia três de dezembro, às 17 
horas, a Comissão Eleitoral da 
Fusesc lançou o Painel Transparên-
cia para representantes das enti-
dades envolvidas com a Fundação. 
O presidente Carlos Eduardo Pitz 
apresentou no auditório da Funda-
ção todos os detalhes do processo 
eleitoral, aprofundando a explica-
ção sobre os processos de emissão 
de senhas para os votantes.

Com o apoio da equipe de tecno-
logia da informação da Fundação 
e de uma empresa terceirizada o 
sistema de votação por internet e 
telefone é cercado do mais abso-
luto sigilo e tudo é acompanhado 
por uma auditoria independente. 
“Nosso objetivo é processo eleitoral 
tranquilo, democrático, que respei-
te o eleitor e a sua escolha, prote-
gendo o sigilo do voto”.

Pitz também falou sobre as campa-
nhas eleitorais e os dispositivos do 
regulamento que buscam a equi-
dade entre os concorrentes. Um 
dos dispositivos mencionados é o 
fato de que cada chapa terá direito 
a apenas um jogo de etiquetas de 
endereços para enviar correspon-
dência aos eleitores. “São mais de 

Painel Transparência 
apresenta processo 

eleitoral a entidades

oito mil eleitores, isso significa que 
a despesa de Correio é grande para 
emitir material de campanha; se 
liberamos mais etiquetas, quem 
tiver mais poder econômico sai 
na frente; e isso não é um modelo 
democrático; por isto a restrição”, 
explicou.

José Henrique Pereira, presidente 
da Probesc, presente no even-
to gostou da apresentação. “Me 
deixou alegre a transparência e a 
clareza das coisas, que não tinha 
visto nas eleições passadas. Fiquei 
surpreso com este passo a passo, 

com os cadastros e a preocupação 
com a equidade do processo que 
“preserva o que é fundamental que 
é a gestão do Fundo”. Para ele “a 
boa gestão começa com um bom 
processo eleitoral”.

O representante do Conselho De-
liberativo da Fundação no evento, 
Marcelo José Garcia Costa Filho, 
comentou que “a Fundação está na 
vanguarda com relação à transpa-
rência, o que é coerente com o fato 
de a Fusesc estar capitaneando as 
primeiras posições entre as entida-
des de previdência complementar, 
principalmente quanto à transpa-
rência na condução do processo 
eleitoral”.

DUAS CHAPAS

Logo após o painel, às 19 horas, 
de acordo com o cronograma 
eleitoral, foi realizado o sorteio dos 
números das chapas concorrentes. 
A chapa 1 será a Compromisso Fu-
sesc, liderada por Vânio Boing, e a 
2 será a Fusesc Forte, encabeçada 
por José Manoel de Oliveira.

algo que me 
deixou mui-
to feliz”.

O presidente 
do Sindicato 
dos Bancá-
rios de Flo-
rianópolis, 
Marco Au-
rélio Silveira 
Silvano, 
salientou 
os cuidados 

INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL | R. Dom Jaime Câmara, 217 | 88015-120 | Fpolis - SC |Central: 0800 48 3000 | www.fusesc.com.br |central@fusesc.com.br


