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PREVBEP 2021/037 
Teresina (PI), 18 de maio de 2021 

Aos 

Participantes (Ativos e Assistidos) 

 

Assunto: Procedimentos para o registro do voto nas eleições 2021 

 

Prezados Senhores e Senhoras, 

 

Nos dias 26 e 27 de maio de 2021, a PREVBEP realizará eleições diretas para 

a escolha de representantes dos Participantes (ativos e assistidos) nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal. 

Apresentamos a seguir os procedimentos a serem observados pelos eleitores 

para a participação no pleito: 

1. Poderão votar todos os Participantes (ativos e assistidos) e pensionistas; 

2. Cada votante (Participante ou Pensionista) terá direito a votar uma única vez, 

podendo escolher até 2 (dois) candidatos como representantes no Conselho 

Deliberativo, e até 2 (dois) candidatos como representantes no Conselho Fiscal.  

3. O voto será registrado, preferencialmente, por meio eletrônico. 

4. O voto pela internet será realizado utilizando-se o enderenço eletrônico (e-mail) 

cadastrado no banco de dados da PREVBEP, indicado pelo participante ou 

assistido no seu recadastramento anual  

5. A votação por meio eletrônico ocorrerá no período de 0:00 h do dia 26/05/2021 

até às 23:59 hs do dia 27/05/2021. 

6. O eleitor receberá um e-mail enviado pela PREVBEP, indicando os candidatos 

e solicitando a manifestação do votante. O voto será concretizado com o 

retorno do e-mail, pela mesma via, registrando a escolha do Participante ou 

Pensionista. 

7. Opcionalmente, o eleitor poderá utilizar uma urna que será disponibilizada na 

sede da Entidade no período de (9:30 às 16 hs) do dia 26/05/2021 e, no mesmo 

horário no dia 27/05/2021. Para tanto, observando-se as regras de saneamento 

e distanciamento. O eleitor deverá utilizar máscara, durante todo o período em 

que estiver na sede da PREVBEP. 
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8. A PREVBEP disponibilizará para cada candidato, espaço específico em seu 

portal eletrônico (www.prevbep.com.br), para fins de divulgação de material 

contendo currículo resumido dos candidatos e as suas respectivas propostas 

de trabalho.  

9. Os participantes e Pensionistas poderão acompanhar todo o processo eleitoral 

pelo site da PREVBEP no endereço eletrônico www.prevbep.com.br . 

Em função da pandemia da COVID-19, estamos disponibilizando os telefones 

do Diretor Superintendente, Sr James – (86) 99999-0710 e do Diretor Financeiro, Sr 

José Firmino - (86) 99522-3423, para dirimir eventuais dúvidas. 

 

BEP Caixa de Previdência Social – PREVBEP 

 

 

James Dias do Nascimento         José Firmino Rocha e Silva 
                      Diretor Superintendente                   Diretor Financeiro 

http://www.prevbep.com.br/

		2021-05-18T20:00:55-0300
	JAMES DIAS DO NASCIMENTO:27515303387




