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O FUTURO DA CAPESESP

Estamos nas Redes:

/capesespoficial

Conheça as responsabilidades de cada órgão na estrutura da Capesesp03

m 04 e 05 de maio, a Capesesp realiza o Processo Eleitoral para a escolha de dois representantes titulares 
dos associados no Conselho Deliberativo, um no Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, bem como do 
Diretor-Presidente, para o mandato de 2020 a 2024.

Nesta edição especial do Conexão Capesesp, disponibilizamos as informações sobre a plataforma de Campanha e o 
currículo de cada membro da única chapa inscrita para participar das Eleições 2020. 

Destacamos, ainda, as atribuições e as responsabilidades de cada cargo dentro dos órgãos da Entidade.

Votação pela internet05

E

Apresentação da Chapa concorrente06

www.capesesp.com.br

em suas mãos

APROVEITE A LEITURA E FIQUE POR DENTRO DO PROCESSO ELETIVO. 

A sua participação é muito importante para o futuro da Entidade!
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CONHEÇA AS RESPONSABILIDADES 
DE CADA ÓRGÃO NA ESTRUTURA DA CAPESESP

este Processo Eleitoral, os associados da Capesesp escolherão dois 
representantes titulares dos associados no Conselho Deliberativo, 
um no Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, bem como o Di-

retor-Presidente, para exerceram mandatos de julho de 2020 a junho de 2024.

A natureza e a função de cada órgão exigem responsabilidades técnicas e morais 
para o seu exercício, portanto, os candidatos devem atender os seguintes requisitos:

• possuir comprovada experiência de, no mínimo, três anos no exer-
cício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, 
jurídica, de fiscalização, de atuária, de previdência ou de auditoria;

• não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 
• não ter sido penalizado de forma administrativa por infração à le-

gislação da seguridade social, inclusive à de previdência comple-
mentar, ou como servidor público; 

• não ter condenação judicial transitada em julgado ou condenação 
definitiva em processo administrativo disciplinar;

• não estar sujeito à restrição decorrente de processo administrativo 
ou judicial que lhes impeçam de exercer o mandato, 

• não possuir débitos de qualquer natureza junto à Capesesp;
• possuir reputação ilibada.

Além das exigências acima, o candidato ao cargo de Diretor-Presidente deve 
possuir formação de nível superior.

Confira as responsabilidades da Diretoria-Executiva, assim como dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal.

N

DIRETORIA-EXECUTIVA
A Diretoria Executiva é responsável pela administração da Entidade, em con-
formidade com a política definida pelo Conselho Deliberativo, tendo a seguinte 
composição: Diretor-Presidente, Diretor de Administração, Diretor Financeiro 
e Diretor de Previdência e Assistência.
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O Conselho Deliberativo é composto por seis membros titulares e seis suplen-
tes, sendo metade designada pelos Patrocinadores; e a outra eleita pelos par-
ticipantes e assistidos. A seguir, as responsabilidades do órgão:

CONSELHO DELIBERATIVO

• definir a política geral de administração da Entidade e de seus pla-
nos de benefícios;

• alterar o estatuto, regimentos e regulamentos dos planos de benefí-
cios, bem como a implantação e a extinção deles;

• decidir sobre admissão e retirada de patrocinadores e instituidores;
• aprovar a política de investimentos;
• autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores 

a cinco por cento dos recursos garantidores;
• definir a forma de contratação de auditor independente, atuário e ava-

liador de gestão, observadas as disposições regulamentares aplicáveis;
• definir a forma de nomeação e exoneração dos membros da Direto-

ria-Executiva;
• examinar, em grau de recurso, as decisões da Diretoria-Executiva;
• deliberar sobre a remuneração dos membros da Diretoria-Executiva;
• estabelecer a remuneração dos membros dos Conselhos Deliberati-

vo e Fiscal para o mandato seguinte;
• aprovar planos de cargos e carreiras;
• aprovar o quadro de lotação de pessoal;
• aprovar o orçamento anual e suas eventuais alterações;
• aprovar planos de custeio dos respectivos planos de benefícios;
• aprovar relatório anual, balanço geral e prestação de contas do 

exercício financeiro, após a devida apreciação e parecer conclusivo 
do Conselho Fiscal;

• aceitar doações, subvenções, heranças ou legados com ou sem en-
cargos para a Capesesp;

• aprovar a instalação ou fechamento de escritórios, agências, repre-
sentações e quaisquer outros estabelecimentos da Entidade;

• elaborar e aprovar as normas gerais para realização de eleições diretas 
previstas no Estatuto da Capesesp, bem como homologar o resultado;

• designar e destituir, a qualquer tempo, a Comissão Eleitoral respon-
sável pela condução das eleições diretas para a escolha dos represen-
tantes dos participantes e assistidos que deverão integrar o Conselho 
Deliberativo e o Conselho Fiscal, e do Diretor-Presidente da Entidade;

• contratar, para sua assessoria e em caráter eventual, serviços es-
pecializados de terceiros, sem prejuízo das atribuições ordinárias 
da Diretoria-Executiva;

• instituir, a seu critério, auditoria interna que a ele se reporte, para 
avaliar de maneira independente os controles internos da Capesesp;

• assegurar o custeio de defesa de dirigentes e ex-dirigentes, empre-
gados e ex-empregados da Capesesp, em processos administrati-
vos e judiciais, decorrentes de ato regular de gestão, estabelecendo 
as condições e limites para essa finalidade;

• deliberar sobre a realização de consultas extraordinárias aos par-
ticipantes e assistidos;

• decidir sobre casos omissos no Estatuto e nos Regimentos Internos 
da Capesesp. 
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O Conselho Fiscal possui quatro membros titulares e quatro suplentes, sendo 
metade designada pelo Patrocinador; e a outra eleita pelos participantes e as-
sistidos. Trata-se do órgão de controle interno da Entidade, responsável por:

CONSELHO FISCAL

• fiscalizar os atos financeiros do Conselho Deliberativo e da Direto-
ria-Executiva;

• emitir, semestralmente, relatórios de controles internos que conte-
nham, no mínimo, conclusões dos exames dos recursos garantido-
res dos planos, recomendações sobre eventuais deficiências com o 
estabelecimento de cronograma de saneamento;

• examinar os livros e os documentos financeiros, a escrituração e a 
contabilidade;

• aprovar os balancetes mensais e as demais demonstrações contá-
beis;

• emitir parecer conclusivo sobre o balanço geral, relatório e presta-
ção de contas elaborados pela Diretoria-Executiva, para aprovação 
do Conselho Deliberativo;

• apontar eventuais irregularidades, sugerindo medidas saneadoras;
• contratar, para sua assessoria e em caráter eventual, serviços es-

pecializados de terceiros, sem prejuízo das atribuições ordinárias 
da Diretoria-Executiva.

VOTAÇÃO PELA INTERNET
s eleições 2020 ocorrerão 
em 04 e 05 de maio, com vo-
tação exclusivamente pela 

internet, das 8h às 22h (horário de 
Brasília), em sistema desenvolvido 
por uma empresa independente, que 
também ficará responsável pela con-
tagem dos votos, a exemplo dos plei-
tos anteriores. 

Além de agilizar os processos, inclu-
sive o resultado, esse método permi-
te a votação sem a necessidade de 
comparecimento a um local espe-
cífico. No entanto, será disponibili-
zado um computador para esse fim 
nos Escritórios Regionais e Locais de 
Atendimento aos Associados, a fim 
de ampliar o acesso, também, aos 
beneficiários que não possuem equi-
pamentos ou internet disponíveis.

O voto é secreto e facultativo. Para 
acessar o sistema de votação será 
necessário utilizar uma senha conti-
da no Aviso de Convocação a ser en-
viado, a partir de 1º de abril, para o 
endereço informado pelo associado 
no cadastro da Capesesp. 

Em caso de extravio ou esquecimen-
to da senha será possível obter uma 
nova, exclusivamente nos dias da 
eleição, mediante o acesso ao próprio 
sistema de votação pela internet.

A homologação e a divulgação do re-
sultado final do pleito pelo Conselho 
Deliberativo ocorrerão no período de 
08 a 12 de maio. Já o encerramento 
do processo, com a posse dos eleitos, 
será em 1º de julho de 2020.

Em caso de dúvidas, 
os associados poderão 
entrar em contato pelo 

telefone 0800 727 7207, 
que será disponibilizado 

exclusivamente para 
esclarecimentos sobre o 

processo eleitoral, nos dias 
estipulados para a votação. 

A
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APRESENTAÇÃO DA 
CHAPA CONCORRENTE

 Chapa “União e Trabalho pela Saúde e Previdência” foi a única inscri-
ta para participar das Eleições Capesesp 2020. Portanto, fique atento 
às propostas apresentadas e confira o currículo de cada candida-

to(a). As imagens e os textos a seguir são de inteira responsabilidade da Chapa. 

A

CHAPA Nº 1
(UTSP – UNIÃO E TRABALHO PELA SAÚDE E PREVIDÊNCIA)
1 – Renegociação de contratos com a rede credenciada para novos modelos de pagamento que incentivem a qualidade 
do atendimento e melhorem os resultados clínicos.
2 – Implantação de novos programas de atenção à saúde com foco no atendimento do idoso e no envelhecimento ativo 
e saudável.
3 – Continuidade das medidas saneadoras para restabelecer por completo o equilíbrio financeiro e garantir a conti-
nuidade dos Planos. 
4 – Lançamento de novos planos de saúde (atenção integral/atenção primária) e previdência (contribuição definida).
5 – Manutenção e melhoria do Auxílio Medicamento de Uso Contínuo (AMUC) com base em estudos epidemiológicos 
da saúde dos associados.
6 – Envidar esforços para integrar as informações sobre saúde ocupacional para criação de programas de saúde do 
trabalhador.
7 – Continuar investindo em tecnologias para melhoria do atendimento e redução dos custos administrativos.
8 – Incrementar a participação política da Capesesp junto aos órgãos e entidades representativas do setor.

CANDIDATOS

Médico da Capesesp desde 1993, atualmente é o 
Diretor-Presidente da Entidade, candidato à reeleição. 
Durante 14 anos, de 1998 a 2012, exerceu o cargo de 
Diretor de Previdência e Assistência, administrando 
diretamente o CAPESAÚDE. Durante sua gestão, im-
plantou diversos benefícios assistenciais, tais como o 
programa de medicamentos de uso contínuo (AMUC), 
tratamento do câncer, auxílio órtese e prótese, dentre 
outros. Foi Diretor Técnico e depois Vice-Presidente da 
UNIDAS Nacional, entidade composta por cerca de 120 
planos de autogestão, onde representa a Capesesp. 
Participa ativamente de comissões e grupos técnicos 
de entidades representativas e de destaque do setor 
de saúde, inclusive é membro titular do COSAÚDE - 
Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde 
da ANS, agência reguladora dos planos de saúde, e, da 

CTNPAS – Comissão Técnica Nacional 
de Planos de Saúde da ABRAPP – Asso-
ciação Brasileira de Previdência Pri-
vada. Ex-membro titular do Conselho 
Nacional de Saúde - CNS. Certificação 
Profissional em Administração pelo 
ICSS - Inst. de Certificação de Profis-
sionais de Seguridade Social, desde 
2011. Ampla atuação na formação e 
capacitação de recursos humanos, 
ministrando mais de 100 palestras 
em seminários, cursos e congressos 
no Brasil e no exterior. Foi professor 
de MBA em Auditoria de Sistemas de 
Saúde da Universidade Estácio de Sá – 
RJ por mais de 5 anos.

João Paulo dos Reis Neto
(candidato a Diretor-Presidente)

06
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CONSELHO DELIBERATIVO
Welinton Gonçalves Monteiro 
(candidato a titular do Conselho Deliberativo )
Servidor de carreira da Funasa desde 1992, sempre atuando na área de Gestão de Pessoas. Foi 
Chefe do Serviço de Registro e Movimentação de Pessoal da Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos da Funasa de 2011 a 2013. Bacharel em Direito pela Faculdade Processus, possui 
Certificação Profissional em Administração pelo Instituto de Certificação de Profissionais de 
Seguridade Social – ICSS desde 2018.

José Ubaldo Silva de Santana 
(candidato a titular do Conselho Deliberativo)
Bacharel em Tecnologia de Administração de Pequenas e Médias Empresas, foi Diretor Finan-
ceiro do SINTSEF Bahia, sendo responsável por organizar e zelar pelas finanças do sindicato, 
tendo sob seu comando e responsabilidade os setores de tesouraria e contabilidade do Sindi-
cato e a guarda e fiscalização de valores e numerários, de documentos, contratos e convênios, 
dentre outras atribuições. Também foi Diretor Administrativo do Hospital Municipal de Serri-
nha no período de janeiro de 2009 a março de 2013. Atuou ainda como Pregoeiro da Diretoria 
Regional de Saúde e membro da Comissão Permanente de Licitação (CPL). Foi responsável pela 
Coordenação Geral dos Serviços Epidemiológicos.

Ledi da Silva 
(candidata a suplente do Conselho Deliberativo)
Servidora Pública Federal desde 1984, Fundação Serviços de Saúde Pública, atuando em di-
versas frentes, inclusive como Chefe do Serviço de Administração da FUNASA-RS e Chefe da 
Equipe de Saúde Indígena-ESAI na Fundação Nacional de Saúde. Em dezembro de 2010 foi re-
distribuída para o Ministério da Saúde, tendo sido lotada na SESAI - Secretaria Especial de 
Saúde-Ministério da Saúde. Participou de diversos cursos de capacitação e aperfeiçoamento 
na área administrativa e gerencial com foco em recursos humanos. Foi Gerente Administrativa 
de hospital regional e unidade de saúde, abrangendo as áreas de administração, finanças, 
recursos humanos e logística. Participou da Força Tarefa no Estado de Minas Gerais, atuando 
na elaboração e implantação de ações de saúde junto a população indígena com subordinação 
direta ao Diretor do DESAI/FUNASA/MS. De 2004 a 2006 foi transferida para atuar na asses-
soria de Gabinete do Departamento de Saúde Indígena- DESAI/Brasília, Presidência da Funasa. 
Ocupou o cargo de Coordenadora Geral de Licitações e Contratos/DLOG/MS.

Francisco Adriano Duarte Fernandes 
(candidato a suplente do Conselho Deliberativo)
Agente de saúde pública admitido pela antiga Sucam em 1983, depois Funasa.  Redistribuído 
para o ministério da saúde em 2010. Bacharel em comunicação social com habilitação em 
jornalismo e especialista em vigilância e controle de endemias pela Escola de Saúde Pública 
do Ceará. Tesoureiro da Associação dos Servidores do Ministério da Saúde no Estado do Cea-
rá – ASMISA, período de 2017 a 2020. Coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores do 
Serviço Público Federal no Estado do Ceará de 2016 a 2019.



CONSELHO FISCAL

Ex-Gerente da Capesesp nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quando 
se aposentou por tempo de serviço. Durante cerca de 10 anos foi servidor da antiga Funda-
ção SESP, como Chefe da Seção Administrativa. Forte atuação, inclusive como presidente, de 
entidades associativas que representam as autogestões no Paraná (ASSEPAS - Associação 
das Entidades Paranaenses de Autogestão em Saúde) e UNIDAS - União Nacional das Institui-
ções de Autogestão em Saúde, onde foi Diretor de Negócios Institucionais, Diretor Financeiro, 
Coordenador da Comissão de Negociação, Diretor Superintendente, Vice-Superintendente e 
Diretor de Integração. Além disso, coordenou o Programa de Avaliação dos Prestadores de 
Serviços de Saúde - UNIPLUS/UNIDAS, em âmbito nacional.

Mauro Pereira
(candidato a titular do Conselho Fiscal)

Elson Barbosa   
(candidato a suplente do Conselho Fiscal)
Bacharel em Administração, com curso de Licenciatura em Administração com ênfase em 
Administração e Controle, Organização e Normas e Contabilidade e Custos. Durante sua for-
mação participou de diversos cursos e treinamentos na área de Recursos Humanos, além de   
Interpretação, Divulgação e Aplicação da Legislação Previdenciária. Funcionário de carreira 
aposentado por tempo de serviço na Capesesp, inicialmente no cargo de Auxiliar Administra-
tivo, depois Técnico de nível médio, Administrador, e, finalmente, Analista de Recursos Huma-
nos. Atualmente, como Profissional Autônomo mantém Contratos de Prestação de Serviços 
de Administração e Contabilidade de empresas.

DÚVIDAS? 

HTTPS://SERVICOS.CAPESESP.COM.BR/CAMPANHAS/ELEICAO_2020/

Visite o site oficial das Eleições Capesesp 2020 ou  
envie um email para eleicao@capesesp.com.br


