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REGULAMENTO DA ELEIÇÃO PARA O CONSELHO 

ADMINISTRATIVO DO PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIAS E PENSÕES DO BANESPA  
  

 

I - DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

 Art. 1º: A Comissão Eleitoral, integrada por representantes 

indicados pelas respectivas Entidades: ABESPREV, AFABESP, AFUBESP, 

BANESPREV,  Recursos Humanos e JURÍDICO Banco Santander (Brasil) 

S.A., instalada antes da publicação do Edital de inscrição dos candidatos, 

coordenará e deliberará sobre todos os atos indispensáveis ao 

processamento do pleito. 

 

 § 1º: Os membros da Comissão Eleitoral não poderão concorrer às 

eleições. 

 

 § 2º: São atribuições da Comissão Eleitoral: 

 Elaborar o Regulamento; 

 Organizar o processo eleitoral; 

 Receber, apreciar e julgar os pedidos de inscrição dos candidatos; 

 Elaborar edital de convocação das eleições, divulgando os nomes dos 

   candidatos inscritos; 

 Organizar, acompanhar e fiscalizar a votação e a apuração dos 

votos; 

 Receber pedidos de impugnação quanto à inscrição, votação e 

   apuração, apreciá-los e julgá-los; 

 Homologar os resultados para as providências finais da Diretoria do 

   BANESPREV; 

 Encerrar o processo eleitoral. 

 

II - DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

 Art. 2º: Mediante expedição de circular, pelo Correio, mensagem 

no site do Banesprev e das Associações ABESPREV, AFABESP e AFUBESP, 

que deverá ser amplamente divulgada a todos os participantes do Plano 

será comunicada a abertura de prazo para que os interessados formalizem 

candidaturas a uma vaga entre três para membro do Conselho 

Administrativo do Plano. 

  

 § 1º: O pedido de registro do candidato deverá ser formalizado 

por meio de requerimento e entregue sob protocolo à Comissão Eleitoral na 
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sede do BANESPREV, de 01.08.2012 a 10.08.2012. Poderá inscrever-se 

como candidato a membro do Conselho Administrativo todo participante do 

Plano de Complementação de Aposentadorias e Pensões do BANESPA - 

“Pré – 75”. 

 

 § 2º: Após a divulgação dos nomes, será concedido prazo de 13/08 

a 15/08/2012, até as 18h00, para que seja protocolada na Comissão 

Eleitoral qualquer reclamação, impugnação, desistência ou modificação da 

inscrição dos candidatos, sendo então divulgada a relação definitiva. 

 

III - NORMAS RELATIVAS À PROPAGANDA ELEITORAL 

 

 Art. 3º: A propaganda eleitoral deverá seguir os princípios morais 

e de boa fé, visando sempre à equidade na divulgação dos nomes dos 

candidatos. 

 

 § Único: O material de propaganda eleitoral, somente poderá ser 

afixado ou distribuído nos locais destinados para esse fim. 

 

  

IV - DAS CÉDULAS ELEITORAIS E MATERIAL PARA A ELEIÇÃO 

 

 Art. 4º: Encerradas as inscrições, a Comissão Eleitoral 

providenciará a confecção e remessa, pelo correio, de cédulas únicas, 

padronizadas, à residência dos participantes do Plano de Complementação 

de Aposentadorias e Pensões do BANESPA - “Pré – 75”. 

 

 § 1º: A disposição do nome do candidato na cédula será definida 

por sorteio, com a presença dos interessados ou seus representantes. 

 

 § 2º: O candidato poderá solicitar destaque, na cédula, para algum 

nome ou apelido, desde que o pedido seja registrado no requerimento de 

inscrição. Não havendo manifestação o nome todo do candidato será 

impresso em negrito. 

 

 Art. 5º: A Comissão Eleitoral remeterá a cada participante a 

cédula única, e todo material necessário à votação.  

 

V - DA DATA E FORMA DA ELEIÇÃO 

 

 Art. 6º: A eleição dar-se-á em data fixada pelo Edital de 

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária do BANESPREV. 
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 Art. 7º: A Eleição transcorrerá durante o período de 01.09.2012 

a 15.09.2012. 

 

 Art.8º: Cada eleitor receberá pelo correio, a cédula única, 

contendo as instruções no verso, devendo votar em até 3 (três) membros 

para o Conselho Administrativo do Plano. 

 

 Art.9º. A cédula, com o voto, deverá ser encaminhada ao 

BANESPREV, por meio de postagem no correio, conforme instruções para 

votação a ser remetida a cada participante. 

 

VI - DA RECEPÇÃO DOS VOTOS 

 

 Art.10 A recepção dos votos por correspondência será feita, a 

partir da data de instalação da Assembleia, até as 09h30 do dia 

24/09/2012, mediante os seguintes procedimentos: 

 

 

 Durante o período estabelecido para recebimento dos votos, os 

respectivos envelopes (carta resposta) serão depositados em urna 

que ficará sob guarda da Comissão Eleitoral; 

 Verificação da inviolabilidade de todos os envelopes; 

 Abertura do envelope (carta resposta), ao final do período 

estabelecido para recepção dos votos; 

 Mediante o comprovante de votação efetuar a identificação, via 

leitura do código de barra e baixa do nome do participante votante 

na listagem geral; 

 Colocação do envelope no qual está a cédula de votação em urna(s) 

que será(ão) lacrada(s) e vistada(s) pelos membros da Comissão 

Eleitoral; 

 Controle da quantidade dos votos por correspondência recebidos, 

para fins de registro em ata da Assembleia; 

 Serão válidos todos os votos retirados na ag. Central do Correio até 

as 09h30 do dia 24.09.2012. 

 

 

VII - DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

 

 Art.11: A Comissão Eleitoral supervisionará os trabalhos de 

apuração dos votos, convocando o número de escrutinadores necessários à 
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realização dos trabalhos de apuração, contagem dos votos e fornecimento 

do resultado da eleição. 

 

 §1º: Aos escrutinadores convocados pela Comissão Eleitoral, para 

os trabalhos em questão, não caberá participar de quaisquer outros, tais 

como apreciação e julgamento de votos impugnados. 

 

 §2º: Cada candidato poderá credenciar um fiscal para cada mesa 

apuradora. 

 

 Art.12: Os trabalhos de apuração de votos iniciar-se-ão às 10h00 

do dia 26/09/2012. 

 

 Art.13: As urnas serão encaminhadas ao local de apuração, 

acompanhadas por membros da Comissão Eleitoral. Antes da abertura, os 

candidatos/representantes serão convidados à verificação de todas as 

urnas que, em seguida, serão distribuídas às mesas apuradoras pela 

Comissão Eleitoral. 

 

 Art.14: A mesa apuradora, ao abrir a urna, efetuará a conferência 

da quantidade de envelopes em relação ao termo lavrado pela Comissão 

Eleitoral. 

 

 Art.15: Serão considerados nulos os votos das cédulas que: 

 

 Contiverem qualquer sinal que possibilite a identificação do eleitor; 

 Contiverem assinalados mais de 3 (três) candidatos; 

 Contiverem rasuras. 

 

 Art.16: Serão considerados votos em branco: 

 

 Cédula que não contiver assinalação de candidatos; 

 Envelopes que não contenham cédula de votação. 
 

Art.17: O início da contagem dar-se-á após a triagem de todas as 

cédulas.  

 

Art.18: Cada mesa apuradora registrará num mapa parcial os votos 

consignados aos candidatos, os nulos e os em branco, passando esse mapa, 

rubricado por todos os escrutinadores dessa mesa, para a Comissão 

Eleitoral. 
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 Art.19: A Comissão Eleitoral terá uma relação em que constará a 

quantidade de envelopes das urnas. Depois da apuração, o total de votos de 

cada candidato, mais os nulos e brancos, deverá corresponder ao número 

constante nesse controle. 

 

 Art.20: Os escrutinadores deverão considerar nulos os casos 

previstos no artigo 15, e, em branco, os mencionados no art. 16 passando à 

apreciação da Comissão Eleitoral os casos não previstos neste 

Regulamento. 

 

 Art.21: Compete à Comissão Eleitoral julgar todos os casos em que 

houver, em relação à tentativa de fraude, rompimento de lacre proposital 

ou acidental, bem como todo e qualquer caso suscitado pelo candidato ou 

representante legal, acerca da apuração dos votos, julgando em caráter 

definitivo qualquer solicitação de impugnação. 

 

 Art.22: Aqueles participantes do Plano de Complementação de 

Aposentadorias e Pensões do BANESPA que, constatando alguma 

irregularidade no processo eleitoral, quiserem interpor recurso, deverão 

fazê-lo por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da divulgação 

do resultado final, dirigido à Comissão Eleitoral que julgará em única 

instância os recursos apresentados, em caráter irrecorrível. 

 

§ Único: Serão proclamados eleitos: 

 

 Para membros efetivos - os 03 (três) candidatos que obtiverem o 

maior número de votos válidos; e 

 Para membros suplentes – os 03 (três) candidatos que obtiverem o 

maior número de votos subseqüentes. 

 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art.23: A documentação referente à eleição ficará sob a 

responsabilidade da Comissão Eleitoral até a posse dos eleitos. 

 

 Art.24: Só será permitida junto à mesa de apuração a presença da 

Comissão Eleitoral e dos membros da mesa apuradora. 

 

 Art.25: A Comissão Eleitoral poderá determinar que o candidato, 

fiscal ou participante do Plano se retire do local de apuração, caso se 

verifique que esteja tumultuando o processo ou esteja colocando em risco 

a segurança e/ou idoneidade das tarefas realizadas. 
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 Art.26: No final dos trabalhos será lavrada ata, consignando todos 

os procedimentos da apuração e o resultado final da votação, o qual será 

entregue à Presidência do BANESPREV, para as providências finais. 

 

 Art.27: Os casos omissos serão solucionados pela Comissão 

Eleitoral, em caráter irrecorrível. 

 

 

 

 

COMISSÃO ELEITORAL: 

 

ENTIDADE MEMBRO TELEFONE 

ABESPREV Edson Benedito Carneiro da Silva 3104.2140 

AFABESP Julio Higashino 3291.4199 

AFUBESP Vera Lucia de Melo Moura 3292.1744 

BANESPREV Josefa Rejane Rocha 3249.9400 

JURÍDICO Márcia Regina Arnaldo da Silva 3553.5443 

RECURSOS HUMANOS Eryka Ohzeki 3553.3575 
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JURÍDICO Márcia Regina Arnaldo da Silva  
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