A CHAPA UNIÃO tem como objetivo Fortalecer a FIPECq
para garantir os direitos previdenciários de todos os
participantes e assistidos, contamos com seu VOTO de
conﬁança, que é fundamental para realizarmos o nosso
trabalho.
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Promover a implementação de menores taxas de
empréstimos ao participante e assistidos alinhadas as
metas atuariais;
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Fortalecer a política geral de administração da Fipecq
Promover o aumento do número de participantes, que
permitindo melhores resultados dos investimentos para
permitirá reduzir o custo administrativo da FIPECq;
garantir a longevidade da sua previdência complementar;

Fortalecer a política geral de administração da Fipecq
Fiscalizar, examinar e emitir parecer sobre as
permitindo melhores resultados dos investimentos para
demonstrações contábeis, atuariais, ﬁnanceiras e de
garantir a longevidade da sua previdência complementar;
benefícios anuais;
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Deﬁnir a adequação e a valorização do corpo funcional
da FIPECq.

VOTE 1 - CHAPA UNIÃO!
Composição:
 LEONARDO DE MENEZES GRAZIOTTIN (Titular do Conselho Deliberativo)
 GLEIDE ROSA DOS SANTOS CHAVES (Suplente do Conselho Deliberativo)
 CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA (Titular do Conselho Fiscal e Representante da Chapa)
 ANDREA AGOSTINI DE SOUSA (Suplente do Conselho Fiscal)

Prezados Participantes e Assistidos,
Para nós da chapa 1- União está muito clara a importância da
Previdência Complementar no futuro de cada participante e assistido
da FIPECq Previdência e associados da FIPECq Vida.
Assim, para garantir nosso futuro, precisamos de membros dos
Conselhos treinados, capacitados e com experiência para traçar a
Política Geral de Administração da FIPECq e dos seus planos de
benefícios, em conformidade com as Leis Complementares nº 108 e
109/2001. E esse experiência nós temos.
Com esse objetivo a Chapa 1 - União apresenta seu Programa de
Trabalho:
1 – Fortalecer a política geral de administração da Fipecq permitindo
melhores resultados dos investimentos para garantir a longevidade da
sua previdência complementar;
2 – Promover a implementação de menores taxas de empréstimos ao
participante e assistidos alinhadas as metas atuariais;
3 – Promover o aumento do número de participantes, que permitira
reduzir o custo administrativo da Fipecq;
4 – Fiscalizar, examinar e emitir parecer sobre as demonstrações
contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios anuais.
5 – Definir a adequação e a valorização do corpo funcional da Fipecq.
A Chapa União tem como objetivos Fortalecer a FIPECq para
garantir os direitos previdenciários de todos os participantes e
assistidos, contamos com seu VOTO de confiança, que é
fundamental para realizarmos o nosso trabalho.
Pense Nisso!!! Vote na chapa 1 - UNIÃO.

