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NOTA PÚBLICA
P
A SOBRE
E A MANIFESTAÇ
ÇÃO DA AFABAN
NEB
ELEIÇÕES DA BASES
A Diiretoria Exe
ecutiva da Fundação Baneb de Seguridade Social-BA
ASES, man
nifesta sua
a
ao tempo em
maiss profunda estranheza,
e
e que con
ntesta e rep
pudia os terrmos da notta intitulada
a
“BAS
SES ELEIIÇÕES 20
016”, veicculada no
o informativo Ano 28, Edição 189,,
nove
embro/dezembro, de 2016,
2
à gu
uisa de “rá
ápido balan
nço”, como
o frisou, do
o Processo
o
Eleito
oral da BAS
SES.
Ainda que posssa tentar enxergar boa
b
intenção na cita
ada nota, d
dela extrai--se gravess
equívvocos/distorções ao referir-se
r
ao evento eleitoral
e
da Bases so
obretudo, na
a inclinada
a
“concclusão lógicca”, segund
do a qual, na visão noticiada:
n
“
“Escuta-se
nos bastiidores que
e
tudo
o isso não
o passa de
d uma be
em traçada
a estratég
gia para g
gerar incerrtezas nos
s
partiicipantes e desaven
nças entre os dirige
entes, e, assim,
a
favo
orecer o projeto
p
do
o
Brad
desco de extinguir
e
a BASES e retirar o patrocín
nio dos Pla
anos de Benefícios,
B
,
Básiico e Misto
o, com a co
onivência do
d Órgão Estatal
E
de Fiscalização
F
o”.
“Escuta-se”, nã
ão serve pa
ara sustenta
ar afirmaçõ
ões tão gra
aves, que d
deveriam se
er levadas,,
peloss caminhoss legais, às
à instânciias de dis
scussão da
as duas en
ntidades. Essa
E
visão
o
maniifestada pella Afabaneb
b é preocup
pante, dado
o que a asso
ociação reú
úne veterano
os colegas,,
mas demonstra não ter um
m conhecime
ento pleno da
d nossa re
ealidade.
A Ba
ases vem agindo
a
em defesa
d
dos interesses
s dos seus participante
es ativos e assistidos,,
m curso.
como
o demonstra os processsos judiciais e adminis
strativos atu
ualmente em
O prróprio Proccesso Eleito
oral 2016 foi
f exaustiv
vamente divvulgado, in
ncluindo os incidentess
impu
ugnatórios, propostos por
p participa
antes, nos seus
s
legítim
mos direitoss, com as de
efesas e oss
resulltados devid
damente divvulgados.
Não é verdade – e jamais seria possíível a condu
uta imputad
da, pela Afa
abaneb, aos
s dirigentess
da Bases,
B
já que
q
a realização das Eleições é um impe
erativo lega
al (Lei Com
mplementarr
109/0
/01, art. 35)), regulado na norma estatutária
a interna (E
Estatuto da
a Bases, arrt. 26, §3º)..
Citam
m-se, ainda
a, o respald
do de parecceres jurídic
cos, acerca da realizaçção do pleitto, além do
o
aval da PREVIC
C, órgão fisccalizador da
as entidades de previdência fecha
ada.
Diferrente do qu
ue a Afaban
neb fez divulgar, a Dirretoria da Bases
B
nuncca se afasto
ou de suass
obrig
gações e responsab
bilidades, que inclue
em não só
s
a realização de
e eleiçõess
regulamentares, mas também toda e qualquerr ação firme, impleme
entada sem
m nenhuma
a
hesittação, para prevenir e ou corrigir eventuais atos
a
e distorrções que a
ameacem ou
o maculem
m
os ob
bjetivos da entidade e ou que posssam violar direitos e in
nteresses dos participa
antes.
A NO
OTA da Afabaneb se desvirtua, ao
o dizer, erra
adamente, que
q a Eleiçã
ão da Bases 2016 tem
m
Chap
pa Única, não cita ass chapas que
q
estão concorrend
do e os da
ados verdadeiros que
e
envo
olvem o de
eferimento de impugnações ap
presentadass nos term
mos do Re
egulamento
o
Eleito
oral. Docum
mentos à diisposição de qualquer participante
e que desejjar conhecê
ê-los.
Por fim,
f
reafirm
mamos que nenhum tu
umulto houve no cumprimento do roteiro determinado
o
pelo Regulamen
nto Eleitoral para o pro
ocesso.
Se a eleição foi suspen
nsa, isso ocorreu
o
po
or conta de
d denúncia, comprovadamente
e
infun
ndada, feita ao Patrociinador, fato
o que provo
ocou registro
o junto ao Órgão Fisc
calizador. O
proce
esso, por enquanto,
e
encontra-se
e sob a apreciação da
d PREVIC
C – Superiintendência
a
Nacional de Pre
evidência Complementtar.
1

