PREVIDÊNCIA é atualmente o tema mais sensível em debate no Brasil e nos causa grande preocupação.
Neste sentido a FIPECq é um importante instrumento para atender às necessidades planejadas para o futuro
e poder garantir uma aposentadoria justa e digna.
Nós da chapa CHAPA 3 - CONFIANÇA E COMPETÊNCIA nos apresentamos para sermos seus
representantes no Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.
Três pilares orientam o nosso trabalho: CONFIANÇA, COMPETÊNCIA e TRANSPARÊNCIA.
CONFIANÇA é a palavra-chave na relação com uma entidade de previdência complementar. O seu
dinheiro é confiado à administração da FIPECq. E não é qualquer dinheiro. É aquele que assegurará seu
futuro planejado e tranquilo. Não é aceitável haver dúvidas sobre quem administra este patrimônio.
COMPETÊNCIA para analisar as questões centrais, tanto relativas à estratégias, governança e gestão da
entidade, quanto nos quesitos controle, transparência e publicidade. Por isso, nossa chapa conta com
profissionais com experiência em Finanças, Recursos Humanos, Fiscalização, Tecnologia da Informação,
Auditoria, Gestão de Riscos e Gestão de Projetos, além de contar com membros certificados em Seguridade
Social – ICSS e com participação em colegiados da FIPECq.
TRANSPARÊNCIA é uma obrigação na relação entre FIPECq e participantes. Alexandre Almeida e Rosilene
Domingues integraram o Conselho Fiscal nos últimos 6 anos e trabalharam incessantemente por uma
FIPECq mais transparente. E os resultados foram percebidos. Os assuntos previdência e gestão da Fipecq
agora são tratados amplamente entre os participantes. Outro exemplo é a disponibilização do relatório de
todos investimentos realizados pela FIPECq, que agora está público no site da Instituição. Queremos mais!
É necessário fortalecer a FIPECq com competência e transparência e com pessoas que tenham a sua
confiança. Só assim, teremos tranquilidade de que a aposentadoria que estamos construindo agora será
uma realidade no futuro.
Você é a razão da existência da FIPECq! Exerça seu papel e faça valer sua importância!
Ainda há muito o que fazer e para isso Contamos com o seu voto!
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