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1a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017
COMISSÃO ELEITORAL DO POSTALIS
Às 10 horas do dia 13 de junho de dois mil e dezessete, a Comissão Eleitoral do
POSTALIS reuniu-se no Auditório no 4o andar do Edifício Sede do Instituto. Na reunião
estiveram presentes os membros: Guilherme Casado G. de Souza (presidente), Ana
Cláudia Alves de Figueiredo, Rita de Cássia da Silva, Dean Martins dos Santos, Bento
Osternes Vieira de Macedo, e os representantes das Entidades Representativas e
Patrocinadora; Maria José Luna da Silva (FAACO), Alexandre Mauro de Oliveira Couto
(ADCAP), Adroaldo Silva de Negreiros (FINDECT) e Ricardo Luiz de Souza e Silva
(Correios), com a finalidade de regulamentar o processo eleitoral para o preenchimento
de 2 vagas

para membros do Conselho Deliberativo, e 1 vaga para membro do

Conselho Fiscal, bem como de 1 vaga da Diretoria Executiva, (Diretor de Benefícios)
na condição de representante dos participantes e assistidos. Após aberta a reunião e a
apresentação dos membros da Comissão, os trabalhos foram iniciados com a leitura do
Regimento Eleitoral, redigido e aprovado pelo Conselho Deliberativo - COD. Na
sequência, foram elaborados o Edital e o Calendário das Eleições e foi discutida a forma
de envio da senha aos eleitores. Colocado em votação, os membros da Comissão
votaram favoravelmente ao envio da senha por SMS, à exceção do voto contrário do
membro representante da FINDECT, o qual manifestou-se: “que o SMS não alcança a
totalidade dos eleitores, de modo a excluir uma parcela significativa dos votantes no
processo eleitoral. Aonde o Gerente de Tecnologia da Informação colocou que do envio
de 137 mil correspondências,

aproximadamente 5%

retornaram ao Postalis,

demonstrando assim maior abrangência em relação ao SMS.” Os demais membros
entenderam que o envio de SMS proporciona uma economia de aproximadamente 90%
em relação a impressão e envio de correspondências. Por outro lado, verificou-se que o
Instituto possui 106 mil celulares cadastrados, dos quais, 96 mil ativos, número próximo
do alcance das correspondência que são entregues e não devolvidas. Ademais,
verificou-se através de apresentação do G erente de Tecnologia da Inform ação que o

envio de SMS é mais seguro do que a sistemática anterior. Ressaltaram-se ainda que
este sistema além de proporcionar economia se adequa aos novos tempos, como, por
exemplo, o processo de inscrição do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio. Esta
medida também estimula a atualização cadastral dos participantes e assistidos. Ambos
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os documentos foram aprovados por unanimidade e serão assinados pelos presentes e
anexados a esta ATA. Por último, a Comissão elaborou o calendário de reuniões
ordinárias e ficou acordado que o Plano de Comunicação do Processo Eleitoral será
elaborado pela Assessoria de Comunicação do Postalis e encaminhado aos membros
da comissão para aprovação.

A Comissão solicitará o apoio das entidades

representativas para dar ampla divulgação da forma de envio das senhas e do processo
eleitoral como um todo. A reunião foi encerrada às 17:00h, lavrada a presente ata, que
após lida e considerada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Eleitoral
do POSTALIS.

Guitberme
iytthern Casado G. de Souza
Presidente
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