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ELEIÇÕES FUNCEF 2020 – 2021:

CHAPA 1 – A FUNCEF É DOS PARTICIPANTES

CONHEÇA AS CHAPAS

1º turno para eleger os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
será de 22 a 24 de julho. 

CONHEÇA AS PROPOSTAS E OS CANDIDATOS DAS TRÊS CHAPAS. 

COMO VOTAR

O acesso será por CPF 
e senha pessoal do 

participante. 
Caso tenha se esquecido, 

o participante pode 
recuperá-la pelo e-mail 
cadastrado na FUNCEF. 

Participantes ativos e maiores 
de 18 anos com benefício 

vitalício e inscritos até 31 de 
janeiro de 2020 em planos 
de benefícios administrados 

pela FUNCEF. Havendo 
mais de um assistido, 

cujo benefício tenha tido 
o mesmo participante 

ou assistido por origem, 
será considerado eleitor 
o beneficiário com maior 

idade. 

De 22 a 24 de julho, 
ininterruptamente. 

Exclusivamente pelo 
Aplicativo da FUNCEF 
e/ou pela página do 
Autoatendimento no 
portal da Fundação.

PARA CADASTRAR O E-MAIL, O 
PARTICIPANTE PRECISA CONTATAR 

UM DOS SEGUINTES CANAIS: 
Central de Relacionamento:
0800 706 9000, de 2ª a
6ª feira, das 8h às 18h;
Fale Conosco: Assunto*: 
Meus Dados e Assunto2*: 
Alterações de Cadastro.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, OS 
PARTICIPANTES PODEM ACESSAR 
O HOTSITE DAS ELEIÇÕES FUNCEF 

2020-2021 NO PORTAL DA 
FUNDAÇÃO. 

QUANDO?

ONDE?

COMO? QUEM PODE VOTAR?



CANDIDATOS CHAPA 1

NILSON ALEXANDRE DE MOURA JUNIOR - TITULAR 
Aposentado CAIXA após 28 anos de banco. Diretor 

sociocultural da FENAE. Presidiu a FENAG e a AGECEF/SP. 
Integrou a Contraf-CUT e a Fetec/SP. 

HEITOR MENEGALE - TITULAR
Aposentado Caixa, vice-presidente da FENAG/Sudeste, 
membro do GT FENAG/FUNCEF e diretor da APCEF/RJ. 

Presidiu e dirigiu a AGECEF/RIO. 

MARIA DE JESUS DEMÉTRIO GAIA - SUPLENTE
Empregada Caixa há 31 anos, diretora da Fetec/CN, 
delegada da Cooperforte/DF e suplente do Conselho 

Deliberativo do Instituto Cooperforte

VALTER SAN MARTIN RIBEIRO - SUPLENTE
Aposentado da Caixa há 6 anos e diretor da APCEF/SP, 

SEEB/SP e ANAPAR/SP. 
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Suplência ativa, incluindo os conselheiros 
suplentes nas reuniões dos colegiados 

para mantê-los integrados aos 
debates.

PROPOSTAS CHAPA 1

Valorizar a representatividade 
dos participantes e garantir sua 
participação na gestão da 

Fundação.

Reduzir os juros do CredPlan e 
considerar os benefícios do INSS na 

margem consignável.

Diversificar os investimentos a fim de 
aumentar a rentabilidade e reduzir 

riscos.

Equiparar os benefícios das “Mulheres 
Pré 78” com os dos participantes 

aposentados, com aporte da Caixa.

Reduzir o impacto do equacionamento
por meio da aplicação da 

Resolução CNPC 30, ampliando o 
prazo e diluindo as contribuições 

extraordinárias.

Cobrar da Caixa sua responsabilidade no 
pagamento do contencioso referente às 

demandas trabalhistas.

Lutar pela recuperação da paridade do Reg 
Replan Não Saldado quebrada com o 
TAC assinado por todos os diretores 

indicados e eleitos.

Defender a incorporação do REB ao Novo 
Plano possibilitando aposentadoria 

adequada a todos os participantes e 
assistidos.

Fortalecer a governança e adotar 
práticas de compliance assegurando 
independência entre as instâncias 

diretivas e transparência nas 
deliberações.

Impedir a reforma estatutária proposta 
pelo Conselho Deliberativo e 

aprovada com voto de qualidade 
do presidente indicado pela Caixa, 
desobedecendo ao estatuto vigente.

Defender a avaliação técnica dos ativos 
imobiliários da Funcef pelos engenheiros e 

arquitetos da CAIXA.



CANDIDATOS CHAPA 2

CARLOS HENRIQUE DE CASTRO PINHEIRO - TITULAR
Auditor da CAIXA há 10 anos, atuou na Funcef como 

especialista em Previdência Privada. 

HENRIQUE CHAGAS - TITULAR
Advogado e instrutor estratégico da CAIXA, atuou 
por 35 anos no banco e é assistido da FUNCEF há 

dois anos. 

FERNANDO ABS - SUPLENTE
Advogado da CAIXA há 19 anos, é coordenador 

jurídico na área cível em ações relevantes no Rio 
Grande do Sul.

FÁTIMA ALVES - SUPLENTE
Auditora da CAIXA, acumula experiências em 

apuração de responsabilidade e é assistida da 
FUNCEF. 

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO FISCAL

PROPOSTAS CHAPA 2

PILARES CHAPA 2

Somos um time formado por advogados e auditores, participantes 
ativos e assistidos da FUNCEF. Com mais de duas décadas de atuação 
desenvolvemos trabalhos junto à Fundação, o que trouxe expertise e 

garante um profundo conhecimento acerca dos processos da instituição.

O contexto atual da FUNCEF gera incertezas em relação ao futuro e 
muitas delas poderiam ser mitigadas por meio de uma atuação com base 

em sinergia, transparência, lealdade, além de decisões baseadas em 
critérios técnicos e objetivos, pela e para a FUNCEF.

Acreditamos que com conhecimento técnico, transparência, 
comprometimento e diálogo renovaremos a gestão, visando ao resultado 

que garanta uma Fundação estável, segura e perene. Vamos, juntos, 
construir uma FUNCEF com futuro! Sigamos unidos.

Diligência e comprometimento para manter a 
perenidade da FUNCEF;

Tomada de decisão baseada em independência e 
análises técnicas;

Fim do equacionamento por meio de uma política de 
investimentos dinâmica;

Transparência;

Comunicação direta, clara e objetiva.

Por isso, decidimos unir nossas qualificações e competências para 
transformar e melhorar a realidade da instituição, que se encontra num 
cenário inseguro, abaixo do potencial, com pouca transparência e sem 

perspectiva de futuro.
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CANDIDATOS CHAPA 3

AUBIÉRGIO BARROS DE SOUZA FILHO - TITULAR
Administrador, construiu uma carreira de 35 anos na 
CAIXA, cedido, atuou por 10 anos na recuperação de 

Fundos de Pensão, foi Secretário Geral FUNCEF. 

LAÉRCIO ROBERTO LEMOS DE SOUZA - TITULAR
Administrador. Atuou por 28 anos na CAIXA.E mais 10 

anos, onde foi cedido para vários cargos de gestão em 
ministérios do Governo Federal. 

RENES PINTO DA CUNHA - SUPLENTE
Contador, com vasta experiência no setor financeiro. É 
empregado CAIXA há 16 anos e foi do Conselho Fiscal 

da REGIUS, entidade de Previdência Privada. 

GILDA COQUEIRO GREGÓRIO - SUPLENTE
Economista, foi empregada CAIXA por 27 anos. Atuou 
nas áreas de previdência para Estados e Municípios e 

previdência complementar dos empregados CAIXA. 

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO FISCAL

PROPOSTAS CHAPA 3

Somos a TERCEIRA VIA e a pluralidade está na nossa essência. 
Pluralidade de ideias, de experiências, de pontos de vista. Aqui 
todos são bem-vindos. Não representamos entidades ou pautas 

específicas. Colocamos a serviço de todos os participantes e 
assistidos da Fundação a nossa experiência em fazer o certo nas 

áreas de gestão e de fundos de pensão.

O interesse coletivo importa e muito neste momento de transição 
da FUNCEF. Decisões importantes sobre estatuto, diversificação 

de investimentos e governança terão impacto no futuro 
financeiro de todos nós.

Seremos uma voz firme na defesa do que for melhor para 
participantes e assistidos, sempre em busca de novas 

perspectivas para velhos problemas. Seremos vigilantes quanto 
à relação entre risco e retorno dos ativos da Fundação e à 

eficiência do passivo, avaliando riscos atuariais representados 
pela taxa de juros, premissas de longevidade e regras de 

modelagem dos planos.

Proporemos uma estrutura organizacional e de governança com entregas 
eficientes e processos inteligentes e de baixo custo. Vamos aprimorar as 

linhas de defesa e os controles, absorvendo todo o arcabouço regulatório 
no dia a dia da Fundação.

Faremos uma oposição intransigente à má gestão, ao desperdício, ao 
desequilíbrio, à falta de transparência e à falta de competência técnica.

Com diálogo, planejamento, equilíbrio e inovação, será possível 
transformar esta visão de futuro em um plano estratégico para guiar a 

FUNCEF rumo a um novo nível de desempenho sustentável.
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