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De 29 de novembro a 10 de dezembro você, participante do FioPrev, terá a oportunidade de 
escolher novos representantes para os  Conselhos - Deliberativo e Fiscal - do Instituto.

Serão eleitos dois Conselheiros Deliberativos e seus respectivos suplentes e, ainda, um Conselheiro Fiscal e seu suplente. 
Os participantes votam nas vagas para os titulares. Os suplentes serão os candidatos que, em seguida, receberem o maior 
número de votos. 

O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, ao lado da Diretoria da Executiva, são os órgãos responsáveis pela administração 
e fiscalização do seu plano (previdência e saúde). Por isso, é importante saber quem são os colegas que irão representar você. 
Participe, analise as propostas dos candidatos e escolha aquelas que lhe parecerem as mais interessantes, que irão ajudar no 
gerenciamento do FioPrev. 

Conheça as funções do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal

Para que seu voto seja consciente, recorde aqui um resumo das atividades e responsabilidade dos Conselheiros. 

O Conselho Deliberativo, conhecido como CD, é o órgão máximo da estrutura do FioPrev. Ele é responsável pela definição 
da política geral da gestão do Instituto e de seus planos de benefícios. O órgão delibera, por exemplo, sobre orçamento anual, 
planos de custeio, alteração ou reforma do Estatuto etc.

Já o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno das contas do FioPrev. Os Conselheiros Fiscais têm a respon-
sabilidade de examinar e aprovar os balancetes do Instituto, examinar os livros e documentos do FioPrev e apontar irregulari-
dades, se for o caso.

No site do FioPrev – www.fioprev.org.br - você pode acessar o Informativo nº45 e conferir matéria publicada que explica de-
talhadamente as funções dos Conselhos.

Cuide do seu patrimônio. O FioPrev é uma conquista de todos 
os servidores da Fiocruz e os Conselheiros irão administrar 

recursos que pertencem a todos os participantes.
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E X P E D I E N T E
Patrocinadoras Fundação Oswaldo Cruz e FioPrev • Conselho Deliberativo Leila de Mello Yañez Nogueira (Presidenta), Alex Santos Príncipe, Claudia Maria Gullo Parente, Hamilton dos Santos Coelho, Jorge Tadeu 
Arruda, Márcia Garcia, Maria Amália N. Monteiro, Oswaldo José da Cruz, Rosana Kuschnir, Sergio Munck, Sônia Aparecida Freitas de Pinho e Sueli Maria Motta Cardoso • Conselho Editorial Carlos Magno Ramos, 
Claudia Abreu Campos, Jacques Mendes Meyohas, João Gonçalves Barbosa Neto e Lucia Santa Cruz • Conselho Fiscal José Silvio de Moraes Portes (Presidente), Cristiane Teixeira Sendim, Daniel Garneiro Ferreira, 
Licia de Oliveira, Luciana Vivório Cardoso, Maria Ieda Santos Cruz, Newton Silva Santos e Roberto da Cruz Alves • Diretoria Executiva Carlos Magno Ramos, Jacques Mendes Meyohas, João Gonçalves Barbosa 
Neto • Ouvidora Lucia Santa Cruz • Publicação do FioPrev Nº 46 - Setembro/Outubro/Novembro 2010 • Jornalista Responsável Claudia Abreu Campos • Projeto Gráfico e Diagramação Bernard Design • Fotos 
Ricardo Brasil • Impressão Walprint Gráfica e Editora Ltda • Tiragem 6.000 exemplares.

Chegou a hora de votar!
Confira aqui as instruções!

Para as eleições de 2010, a Comissão Eleitoral preparou 
uma novidade: haverá postos de votação itinerantes para 
facilitar a participação dos eleitores e somente um canal 
de votação, o site das Eleições 2010. É só visitar o endere-
ço www.vote.fioprev.org.br . O participante pode acessar 
de qualquer computador – desde que a máquina esteja 
conectada a internet – e votar. 

Para votar basta digitar o número da sua matrícula do Fio-
Prev (verifique o número na sua carteira de identificação 
de previdência, aquela azul enviada para seu endereço de 
correspondência) ou o número do seu CPF e a data de seu 
nascimento. As informações serão processadas. Caso os 
dados estejam corretos, automaticamente você terá acesso 
a tela de votação. (ilustração ao lado) 

Postos itinerantes de votação
A partir do dia 29 de novembro até o dia 10 de dezembro haverá postos de votação itinerantes em pontos estratégicos no 
Campus da Fiocruz, no Prédio da Expansão, no Instituto Fernandes Figueira (IFF) e em Farmanguinhos (Jacarepaguá). Em cada posto 
o FioPrev disponibilizará um profissional devidamente uniformizado que irá auxiliar os participantes no momento da votação. 
O posto funcionária como um ponto de votação eletrônico onde o participante poderá acessar o site e votar. Cada eleitor deverá 
escolher dois (2) membros para integrar o Conselho Deliberativo e um (1) membro para fazer parte do Conselho Fiscal.

O eleitor vota selecionando os nomes dos candidatos de sua preferência 
na tela do computador. 
Está previsto um debate antes do período de votação. No próximo informativo do FioPrev iremos apresentar os candidatos e 
suas propostas. Acompanhe o processo eleitoral. Participe e vote!


