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Sintonia entre
profissionais

garante excelência da Fundação
O
s Conselhos Deliberativo e
Fiscal completaram recentemente um ano de gestão.
Desde a cerimônia de posse de
titulares e suplentes, em 31 de agosto
de 2017, esses profissionais estão
tendo a oportunidade de mostrar
seu empenho na construção de uma
Fundação, cada vez mais eficiente.
Para celebrar todas as conquistas
dessa gestão, preparamos uma publicação especial.
Nas próximas páginas, você entenderá a importância do trabalho
realizado pelos conselheiros que
ajudam a fiscalizar e tomar as principais decisões da Fundação Viva.
De agosto de 2017 até outubro de
2018 os Conselhos se reuniram por
várias vezes, ordinária e extraordinariamente, para atender às demandas dos participantes, assistidos, da

patrocinadora e Diretoria, além, é
claro, dos Conselheiros que buscam
o fomento da casa e atendimento às
demandas dos participantes.
Foram muitas horas de trabalho
que resultaram em Resoluções
importantes, como a alteração do
Regulamento, que permitiu a prorrogação do prazo da conversão, debates sobre as alterações no Estatuto
para torná-lo mais moderno e o
pagamento em vida para os participantes que, por alguma razão, deixaram de pagar o pecúlio que estavam
sobrestados ou inadimplentes.
Todos os conselheiros trabalharam
para que todas as demandas encaminhadas até o setor fossem examinadas
de modo eficiente e responsável.
É importante lembrar que, em
agosto deste ano, os conselheiros da
Viva cumpriram a Resolução nº 19

do Conselho Nacional de Previdência Complementar e apresentaram
a certificação ICSS dos profissionais
da entidade. Esse certificado garante
a competência do quadro de profissionais da Fundação, além de aumentar o conhecimento previdenciário dos envolvidos.
A sintonia entre os membros dos
Conselhos e da Diretoria também
foi marcante. Essa parceria faz com
que a casa cresça e busque sempre o
melhor para o participante. Recebemos as demandas e juntos traçamos
a melhor estratégia para implementá-las, dando todas as condições para
que o participante possa ser atendido.
Boa leitura!
Ana Luísa Dal Lago
Presidente do Conselho Deliberativo
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Você sabe qual é a importância

dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal?
Conheça os órgãos máximos que definem a política geral
da administração e fiscalizam o seu plano de benefícios

Q

uando você entrou no serviço público e aderiu
ao Plano de Pecúlio, você optou por qualidade
de vida e um futuro seguro. Com toda a história
vivida e a mudança para a Viva Previdência, você pode
usufruir de tudo aquilo que aportou ao longo de sua
carreira. É prioridade para a Fundação retribuir a confiança de seus participantes, cuidando de seus projetos
com solidez e transparência, administrando-os com
segurança. Por trás disso tudo, existe uma estrutura
de governança composta por Diretoria e Conselhos
Deliberativo e Fiscal.
O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da
estrutura organizacional da Viva e é integrado por
seis membros titulares e respectivos suplentes.
O Conselho Fiscal, por sua vez, é o órgão de
controle interno, integrado por quatro membros
e respectivos suplentes. A Lei Complementar nº

109/2001 e Resolução CGCP nº 13/2004 estão entre
os normativos legais que orientam princípios de
governança, gestão e controle das entidades e que
também conferem aos participantes representatividade nas decisões e fiscalização da entidade.
Conceitua-se
Conselho
Deliberativo
como
responsável pela definição da política geral de
administração da entidade e de seus planos de
benefícios, dentre outras competências legais e
estatutárias. Já o Conselho Fiscal supervisiona a
execução das políticas estabelecidas e o desempenho
das boas práticas de governança da instância
executiva, em seus aspectos organizacionais,
contábeis, econômico-financeiros e atuariais.
Para facilitar o seu entendimento, confira a seguir
o funcionamento da Estrutura Organizacional dos
Conselhos:

Conselho Deliberativo
É formado por seis
membros responsáveis pela
definição da política geral
de administração da
entidade e dos seus planos
de benefícios.

Dois conselheiros e seus
suplentes são eleitos pelos
participantes e assistidos das
Patrocinadoras ou
Instituidoras do Plano de
Benefícios Previdenciários
que possua o maior “Índice
de Representação”. Quatro
conselheiros e seus
suplentes são eleitos pelos
participantes e assistidos de
todos os Planos de Benefícios
Previdenciários.
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Os membros precisam atender
aos requisitos previstos na
legislação vigente. É necessário
comprovar experiência. Caso
contrário, precisam ser
certificados para integrar o
Conselho (Instrução Previc/DC
nº 6, de 29 de maio de 2017).

Para a escolha dos
conselheiros e respectivos
suplentes, será considerada
a totalidade dos votos.

O presidente será o
conselheiro que mais
obtiver votos dos
participantes.

Os integrantes do
Conselho não podem
causar danos ou prejuízos
por seus atos ou suas
omissões, podendo
responder civilmente por isso.

As reuniões deste grupo
podem ser ordinárias, pelo
menos uma vez por semestre,
ou extraordinárias, sempre
que convocadas por seu
presidente ou pela maioria de
seus membros. O quórum
mínimo para os encontros é
de 2/3 do quadro.

O Conselho tem como competência:
• Fazer alterações estatutárias.
• Elaborar política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios.
• Cuidar de orçamento, planos de custeio, criação, alteração e extinção de fundos e provisões de natureza
semelhante e demonstrações contábeis da Fundação.
• Admitir e retirar patrocinador(es) e alterar convênios de adesão.
• Desenvolver orçamento anual, planos de custeio e política de investimentos.
• Produzir relatório anual, prestação de contas e balanço geral do exercício, após a devida apreciação do
Conselho Fiscal.
• Elaborar Regimento Interno da Diretoria-Executiva.
• Contratar e rescindir contratos dos membros da Diretoria-Executiva.
• Instituir e extinguir Planos de Benefícios Previdenciários, regulamentos e respectivas alterações e
transferência.
• Autorizar investimento acima de 2% (dois por cento) dos recursos garantidores do plano de benefícios
previdenciários.
• Instaurar processo administrativo e disciplinar de membros dos Conselhos e da Diretoria-Executiva.
Também a aprovação da celebração de contratos, acordos e convênios que importem na constituição de
ônus reais sobre os bens da Fundação, bem como de seus Planos de Benefícios.

Conselho Fiscal
É composto por quatro
membros e respectivos
suplentes.

São eleitos um conselheiro e
seu suplente pelos
participantes e assistidos das
Patrocinadoras ou
Instituidoras do Plano de
Benefícios Previdenciários
que possua o maior “Índice de
Representação”. Três
conselheiros e seus suplentes
são eleitos pelos participantes
e assistidos de todos os Planos
de Benefícios Previdenciários.

Os conselheiros devem ter
suas experiências
comprovadas nas atividades
em áreas financeira,
administrativa, contábil,
jurídica, de fiscalização ou de
auditoria. Ter formação
superior, especialização e
certificações – tudo voltado à
gestação de governança dos
fundos de pensão.

Sua competência também é
analisar balancetes, balanços,
contas, atos de gestão
econômico-financeira,
inventários e demonstrações
contábeis da Fundação.

É responsável por examinar
periodicamente os processos
da Fundação, recomendando
ao Conselho Deliberativo as
providências necessárias, bem
como emitir relatórios de
controles internos, nos termos
da legislação.

Eles podem ser substituídos,
por motivos de faltas,
afastamentos ou
impedimentos, e sucedidos,
no caso de vacância ou
perda de mandato, pelos
respectivos suplentes.

É praxe do Conselho
elaborar relatórios, mas
também examina livros,
registros, documentos e
informações do controle
interno da Fundação.

Trabalha em conjunto com o
Conselho Deliberativo,
solicitando a contratação de
auditoria externa,
viabilizando recursos e
serviços especializados para a
realização de seu trabalho.

Também informa ao Conselho
Deliberativo irregularidades
verificadas, recomendando, se
for o caso, medidas com os
respectivos prazos.

O Conselho também elabora e
aprova seu Regimento Interno,
tendo como critério o Estatuto
e a legislação em vigor.
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Saiba o que foi feito no
1º ano de gestão dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal
Confira as principais deliberações

O

s atuais membros do Conselho Deliberativo e Fiscal estão
completando um ano de posse. Os seis membros do Conselho
Deliberativo e os quatro membros do Conselho Fiscal e seus
respectivos suplentes assumiram o compromisso com a Fundação Viva
de Previdência, no dia 31 de agosto de 2017. Todos foram escolhidos pelos
participantes da entidade, que manifestaram sua decisão, por meio de
voto, entre os dias 18 e 20 de julho do mesmo ano, via telefone ou pelo site
da Viva.
As novas regras para a constituição e composição dos Conselhos
garantem, por meio das eleições, que seus integrantes sejam os
que realmente possuem maior representatividade perante os participantes dos planos, além de considerar requisitos de capacidade
técnica necessários para as funções.
“O Conselho Deliberativo não mediu esforços para construir
neste ano o alicerce da Fundação, tomou decisões importantes para
o crescimento e a consolidação dos projetos de novos planos para o
mercado. Cumprir nosso compromisso com os Peculistas é a tarefa
que estamos buscando, garantindo os direitos, recebimento em vida
e proporcionando aproveitar os valores depositados. Quero agradecer a cada um que hoje é parte da Viva pelo empenho e suor nesta
construção e dizer que juntos faremos a Fundação crescer e se tornar
uma casa respeitada e reconhecida no mercado”, comemora a Presidente do Conselho Deliberativo, Ana Luísa Dal Lago.
Essa gestão que trabalha para elaborar políticas e estratégias que
permitam a Fundação oferecer planos de previdência complementar
com excelência, acaba de completar um ano, e você, participante da
Viva, que elegeu seus representantes, precisa estar por dentro das
principais ações desse período, confira:

2 01 7
O processo de eleição foi iniciado em 23 de março
de 2017. Os passos iniciais foram a aprovação do
Regulamento Eleitoral, constituição e instalação da
comissão eleitoral e publicação do Edital. As etapas
de inscrição, divulgação, impugnações e recursos
encerraram a segunda fase e abriram as votações e a
última fase do processo.
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O planejamento estratégico foi
estruturado com base nos
seguintes pilares: Perspectiva
de Aprendizado e Crescimento,
Perspectiva de Processos
Internos, Perspectiva de Cliente
e Perspectiva Econômica.

A autorização para a adesão ao
Código de Princípios Éticos e de
Conduta para o Regime Fechado de Previdência Complementar foi feito em setembro de
2017. O Código foi aprovado em
junho do mesmo ano pelo
Conselho Deliberativo Provisório. Seu objetivo é conduzir as
atividades e desenvolver o
trabalho agindo sempre com
honestidade, confiança,
respeito e lealdade no relacionamento com o público. Em
seguida, houve a aprovação da
Comissão Permanente de Ética
e Conduta.

Depois da posse dos Conselheiros, o Planejamento
Estratégico da Fundação foi
aprovado. Como a entidade
estava em etapa de profunda transformação organizacional, colaboradores de
diferentes setores participaram da produção do
planejamento, a fim de
nivelar informações e
conscientizar a todos a
respeito do momento que
estava sendo vivido.

Diante do crescente interesse dos participantes em optarem pela conversão do patrimônio
em renda, o Conselho Deliberativo, em dezembro de 2017, alterou o artigo 63 – parágrafo
6º do Regulamento do Plano Viva de Previdência e Pecúlio – aumentando o prazo para que a
conversão seja realizada. Agora, ela pode ser feita até 31 de dezembro de 2019.

A Viva deve ser norteada pela consciência
do dever fiduciário, dos princípios éticos
e de integridade, lealdade, prudência e
transparência, bem como pelo desejo de
contribuir para a perenidade da Viva. A
aplicação concreta deste Código de Ética
está, portanto, diretamente ligada à
adesão e ao comprometimento de cada
profissional que atua na Fundação.

Em dezembro, o Conselho Deliberativo aprovou a programação econômica financeira de 2018. O objetivo desse
planejamento é projetar as receitas e despesas do próximo
ano para os planos de benefícios previdenciários da Fundação – Plano Viva de Previdência, Pecúlio, GEAPREV e do
Plano de Gestão Administrativa (PGA).

Ana Luísa Dal Lago
Presidente do Conselho Deliberativo.

2018
Na 3ª Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo, realizada em março, o balanço
patrimonial da entidade, analisado anteriormente pelo Conselho Fiscal, foi aprovado
sem ressalvas e por unanimidade.

Visando entender a situação dos
peculistas cancelados e sobrestados,
o Conselho Deliberativo aprovou a
criação de um Grupo de Trabalho e
designou alguns conselheiros para
estudar e analisar como auxiliá-los.

Nos meses de abril e maio, o Conselho Deliberativo aprovou as
admissões do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do
Serviço Público Federal de Santa Catarina (Sindprevs/SC) e da
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil (Anfip) como Instituidoras do Plano Viva de Previdência e
Pecúlio; e para o Plano Viva Futuro, a Associação Nacional dos
Participantes dos Planos de Previdência da Fundação VIVA (Anviva) e
a Associação Nacional dos Empregados e Servidores da GEAP (Anesg).
“Novos instituidores sempre trazem para a
entidade a possibilidade de crescimento”.
Ana Luísa Dal Lago
Presidente do Conselho Deliberativo.

No mês de julho, integrantes do Conselho
Deliberativo e Fiscal participaram, na sede da
entidade, de um curso preparatório para a
prova de certificação, realizado pela empresa
Consultorys. Foram abordados temas como
gestão de investimentos, Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661 e análise dos
relatórios elaborados pelos Conselhos.

O Conselho Deliberativo aprovou
alterações no regulamento do Plano de
Benefícios Previdenciários – GEAPREV,
flexibilizando as regras para tornar mais
atrativo, tanto para os participantes,
quanto para novas adesões. O novo documento foi enviado para a aprovação da
Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc).

O Regulamento do Plano Viva Futuro,
novo plano da Fundação, foi aprovado
em junho, com o objetivo de promover
o fomento da entidade e a adaptação
social e demográfica do cenário
brasileiro. Agora, ele será encaminhado para aprovação da Previc.

Certificação de todos os membros do
Conselho Deliberativo e Fiscal da Entidade,
de acordo com a Resolução do Conselho
Nacional de Previdência Complementar
(CNPC). Leia matéria completa sobre a
Certificação na página 10.

“A certificação é importante não só pela satisfação pessoal de cada um
que se dedicou a essa qualificação e conseguiu êxito em sua certificação,
ela é essencial também para a Viva, que mostra ao mercado sua
credibilidade”.
Djalter Rodrigues Felismino
Presidente do Conselho Fiscal.

Viva em Foco
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O que você
sabe sobre a

Política de
investimentos
da Viva?
A

Política de Investimento é o documento que reúne
as diretrizes estabelecidas para que a Fundação
Viva busque alcançar a melhor rentabilidade dos
seus investimentos, com foco no equilíbrio de seus planos, e deve estar de acordo com a legislação vigente.
Os princípios, as metodologias e os parâmetros
estabelecidos na Política de Investimentos buscam garantir,
ao longo do período, segurança, liquidez e rentabilidade
suficiente entre os ativos (recursos garantidores) e os passivos
atuariais (compromissos) dos planos administrados.

É de suma importância
que o participante se
mantenha informado sobre
a política de investimento
da entidade que administra
o seu plano de benefícios
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Nesse contexto, as estratégias para alocação dos
investimentos em um horizonte de médio e longo prazo
também são de vital importância para o planejamento e
gerenciamento dos planos administrados pela Fundação.
As ações da entidade estão alinhadas à legislação vigente
(Resolução CMN nº 4.661/2018), que trata de diversos temas,
como os segmentos de ativos financeiros, limites, restrições e
práticas de investimento.
“Uma boa política de investimento deve ser construída a
partir da concepção de que os investimentos não são um fim
nos fundos de pensão, mas o meio pelo qual se deve chegar ao
que de fato é o seu fim: o pagamento de benefícios. A política
deve refletir o caminho a ser trilhado para que, ao final,
possam os gestores dos fundos entregar aos participantes o
que está contratado nos regulamentos, em valores e prazos
combinados”, explica a presidente do Conselho Deliberativo,
Ana Luísa Dal Lago.
Com a posse dos Conselhos Deliberativo e Fiscal em agosto
de 2017, houve um aprofundamento do estudo e debate da
Política de Investimento da Viva, e desde 1° de janeiro deste
ano ela foi atualizada. “É muito importante que o participante
se mantenha informado sobre a política de investimento da
entidade que administra o seu plano de benefícios. Ele pode
acompanhar pelo site da Viva, na área de Investimentos.
Também estamos aprimorando o envio de notas via
WhatsApp e SMS, que são ferramentas hoje disponíveis à
grande maioria dos participantes e assistidos”, finaliza.

Demonstrações
Financeiras
T

emos uma ótima notícia para darmos a todos
os nossos participantes. Em um ano de gestão
do Conselho Deliberativo, os planos VIVAPREV
e GEAPREV obtiveram excelente desempenho na
carteira de investimentos, de forma assertiva na gestão,
seguindo as diretrizes da Política de Investimentos
aprovada pelo Conselho Deliberativo. O Plano VIVAPREV
que reúne maior patrimônio e número de participantes
da Fundação VIVA, fechou os últimos 12 meses (agosto

de 2017 a agosto de 2018) com rentabilidade de 9,33%, bem
acima da meta atuarial que ficou em 7,53%. No mesmo
período, o VIVAPREV pagou o montante de R$ 226 milhões
em benefícios aos participantes, em que se mostra a
solidez do Plano e o cumprimento de suas obrigações
com os participantes. Registramos ainda que a receita
financeira dos investimentos foi de R$ 243 milhões, no
mesmo período, e o Plano acumula superávit de R$ 964
milhões, até o mês de agosto de 2018.

Rentabilidade X Meta Atuarial (%)
11,57%

12,05%

10,74%
9,98%

9,84%
8,05%

7,34%
6,62%

5,37%

9,33%

7,22%

7,53%

4,80%
1,90%

1,81%

0,97%

1,15%

2,05%

3,10%

2,60%

3,49%

4,03%

1,47%

0,29%
set/17

out/17

nov/17

dez/17

jan/18

fev/18

VIVAPREV Rent. Acum.

mar/18

abr/18

mai/18

jun/18

jul/18

ago/18

META ATUARIAL Acum.
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Alteração no
regulamento permite
conversão de pecúlio
em benefício mensal
Mudança implementada pelo Conselho Deliberativo atendeu
a uma demanda antiga dos participantes

O

s Conselhos Deliberativo e Fiscal foram responsáveis
por diversas medidas essenciais para o crescimento
da Viva durante o primeiro ano de gestão. Algumas
deliberações foram iniciadas no período do mandato do
Conselho Provisório – que atuou quando a Viva passava
por intervenção–, e foram implementadas após a posse
dos conselheiros, em agosto de 2017.
Uma dessas ações foi a aprovação da possibilidade de
migração do plano BD (Plano de Pecúlio Facultativo), de
pagamento único, para CD de renda (Vivaprev). Com a
atualização do regulamento, o participante peculista pôde
optar por um benefício mensal, que corresponde a conversão em renda da reserva que estava sendo constituída
para o pagamento de pecúlio.
De acordo com a presidente do Conselho Deliberativo,
Ana Luísa Dal Lago, a alteração atendeu a uma demanda
antiga dos participantes. “Desde que nos candidatamos
para os Conselhos da Fundação, tínhamos como objetivo
atender à solicitação dos participantes que queriam receber em vida os seus valores aportados, pois estamos vivendo um período sem reajustes salariais e devemos fomentar a casa para novos planos que atendam a necessidade
do mercado para os jovens e grupos familiares”, explica a
presidente.
A alteração regulamentar gerou um aumento de 1.060%
no número de solicitações de atendimento na central de
relacionamento da Viva. Como a entidade nunca havia recebido essa demanda, houve um congestionamento ini-
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cial em sua central. “A situação foi prontamente resolvida
pelo Conselho Deliberativo, que atendeu à solicitação da
Diretoria e reestruturou o setor, qualificou seus atendentes e elevou a qualidade dos atendimentos”, contextualiza
Ana Luísa.
Além da alteração no regulamento, o Conselho solicitou à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) a prorrogação do prazo de conversão,
além de garantir que modificações internas fossem realizadas a fim de atender às necessidades dos integrantes
dos planos. Neste ano, o Conselho Deliberativo conseguiu
aprovar o pagamento de resgate para os ex-participantes
cancelados do pecúlio, conforme legislação vigente a
partir de janeiro de 2019. O setor de benefícios entrará
em contato com os beneficiários que serão contemplados para solicitar a documentação necessária. Cada peculista pode verificar a sua condição pelo site da Viva
(www.vivaprev.com.br). O Conselho também debateu e
está estudando o pagamento de opção de conversão em
pagamento de 25% da provisão matemática e o restante
em seis parcelas, possibilitando, assim, que os peculistas com 80 anos usufruam desse direito. Além disso, está
em fase de debate a reforma estatutária e a mudança no
regulamento, visando dar maior transparência para os
participantes e assistidos.
“É obrigação da Casa atender com qualidade os participantes, pois devemos a existência da Viva a eles”, finaliza
Ana Luísa.

Certificação garante excelência

de profissionais
da Viva
Conselheiros, diretores
e gestores passam por
capacitação

O

s membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
da Fundação Viva abriram o segundo semestre
de 2018 certificados pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS). O título é uma exigência das Resoluções nº 19
e 21, de 2015, da regulamentação do Conselho Nacional de
Previdência Complementar, para gestores, conselheiros e
profissionais que atuam no setor previdenciário. O principal objetivo do certificado é autorregular o sistema, além
de fortalecer o reconhecimento de qualificação profissional do candidato que for contemplado, valorizando
também a entidade a qual ele faz parte, pois o diploma é
altamente reconhecido.
“Sem nenhuma dúvida, a certificação nos capacitou
para o exercício de nossas funções enquanto conselheiros.
É um salto enorme na qualificação pessoal de cada um. Ela
melhora o nível de conhecimento da equipe, permite que
façamos debates fundamentados e possamos tomar decisões com maior segurança”, analisa a presidente do Conselho Deliberativo, Ana Luisa Dal Lago.
Para ela, o ICSS entende as peculiaridades de cada
fundo de pensão, as necessidades de seus dirigentes,
além de ter a chancela da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e ser parceiro da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).
O processo de certificação dos conselheiros começou

em janeiro deste ano e terminou em agosto, com a aprovação de todos os membros titulares dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
A entidade possui o prazo de um ano, a contar da data
de posse, para finalizar o processo obrigatório de certificação de seus conselheiros. Na Viva, além da certificação dos órgãos estatutários – Diretoria de Conselhos
Deliberativo e Fiscal –, todos os gestores da entidade
também possuem essa qualificação.
Alguns conselheiros da Viva comprovaram experiência, por terem atuado tempo suficiente em entidade de
previdência complementar. Essa comprovação garante que o profissional está apto para o cargo que ocupa,
isentando-o da obrigatoriedade de certificar-se.

Capacitação
A fim de reforçar o conteúdo oferecido pelo processo de certificação do ICSS, a Viva também ofereceu aos
membros dos Conselhos um curso preparatório para a
prova realizada no fim do processo. A formação aconteceu
nos dias 2, 3 e 4 de julho, na sede da entidade.
“Os conselheiros se prepararam, se dedicaram aos estudos, aprenderam mais sobre a legislação e sobre como
funciona a entidade. A Viva é uma empresa nova, mas
que já demonstra toda a sua capacidade”, finaliza o presidente do Conselho Fiscal, Djalter Rodrigues Felismino.
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Conselheiros
Com a palavra, os membros.
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Conselho Deliberativo

“

Esse primeiro ano do Conselho
eleito da Fundação é, sem
dúvida, um marco na história
da casa. O esforço conjunto do
órgão máximo, da diretoria,
das gerências e dos funcionários fizeram com que a Viva fosse
conhecida no mercado de fundos de pensão. Além disso,
o mais importante no nosso
mandato foi procurar atender
às reivindicações dos beneficiários, acompanhar o processo da conversão e propor
mudanças que atendam aos
anseios de quem nos elegeu.

“

Esse momento de atuação
no Conselho Deliberativo da
Fundação Viva é o resultado de
anos de luta na defesa do plano
de pecúlio e dos peculistas. E
mais do que isso, a possibilidade de criar produtos previdenciários e oferecê-los a todos
os participantes e seus familiares. Valeu a pena resistir e vale
a pena ter sempre um produto
previdenciário. Ele é a nossa segurança.
Eloá Cathi Lôr

Conselheira Titular do Conselho Deliberativo

Ana Luísa Dal Lago
Presidente do Conselho Deliberativo

“
“

Defender e contribuir com
tudo que o servidor criou e financia: este é o nosso principal propósito, com coerência,
respeito e obstinação.
Fábio Almeida Rabelo

Conselheiro Titular do Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo tem
atuação forte junto às instâncias
da Viva Previdência, no sentido
de proteger e maximizar os
investimentos, por acreditar
que o futuro se faz agora, no
presente.
Ronald Acioli da Silveira

Conselheiro Titular do Conselho Deliberativo
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“
“

Um mandato em defesa do
patrimônio dos peculistas.
Márcio Freitas de Paiva

Conselheiro Titular do Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo da
Fundação Viva de Previdência
tem como responsabilidade
a garantia e a proteção dos
direitos dos participantes e assistidos, nos planos administrados pela nossa instituição.
Valmir Braz de Souza

Conselheiro Titular do Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

“
“
“
“

Nesse ano que se passou, estruturamos, praticamente do zero, toda a formatação e logística
dos relatórios e da contratação de assessorias, para que o Conselho Fiscal tivesse um trabalho
de excelência. No fim de 2017, conseguimos aprovar as contas da Viva sem nenhuma restrição,
sem nenhuma ressalva. Isso é muito importante para a Fundação, é muito importante mostrar
para o mercado que a empresa anda bem e vai continuar bem.
Djalter Rodrigues Felismino
Presidente do Conselho Fiscal

A principal atribuição do Conselho Fiscal é exercer a fiscalização em relação à legalidade
e à regularidade dos atos de gestão, em especial de gestão financeira e contábil. Na Viva,
não é diferente, o colegiado vem desempenhando suas atividades com importante contribuição, no sentido de fiscalizar e acompanhar todas as atividades no âmbito da fundação.
Edney Costa Souza
Conselheiro Titular do Conselho Fiscal

Nesse primeiro ano, a atuação do Conselho foi de aprendizado sobre a sua função dentro
do contexto de funcionamento da estrutura administrativa nas suas diversas áreas e, ao
mesmo tempo, iniciamos uma prospecção de dados financeiros para avaliar a execução das
metas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo, a cargo da Diretoria. Estamos dentro dos
resultados esperados, quanto à gestão dos recursos financeiros.
Jorge Cezar Costa
Conselheiro Titular do Conselho Fiscal

Todo cidadão tem o dever de agir dentro dos princípios da ética, equidade e transparência.
Nós, do Conselho Fiscal, temos isso por obrigação. Há ainda a atuação eficaz dos Conselhos
de prestar contas, a qual deve sempre ser destinada a fazer o melhor e mais adequado às necessidades da entidade, cumprindo com responsabilidade, eficácia e eficiência os objetivos
e as metas planejadas.
Newton Coutinho
Conselheiro Titular do Conselho Fiscal
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