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 I SEMINÁRIO NACIONAL DOS PECULISTAS – FUNDAÇÃO VIVA DE 

PREVIDÊNCIA 

 

 
 

Data: 14 de julho 

Local:  Hotel Nacional – Brasília/DF 

Estados Presentes: CE – GO/TO – MA - MG – PR - RJ – RN – RS - SC – SP e Oposição da BA 

e DF. 

Número de participantes: 106 

 

 

 

Conforme convocação destinada a fazer análise e balanço da situação do plano de 

PECÚLIO FACULTATIVO hoje na FUNDAÇÃO VIVA PREVIDÊNCIA, a Fenasps realizou 

Seminário Nacional onde discutiu-se: 1) Análise e Balanço da situação da Viva Previdência; 2) 

Previdência Complementar ou Previdência Pública; 3) Debates em relação a FENASPS ser ou 

não Instituidora de Plano de Previdência Complementar Viva Previdência – Eleição dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal; 4) Como ficará a situação dos Participantes do Plano Pecúlio 

Viva Previdência- Criação do VIVAPREV; 5) Encaminhamentos.  
 

A Fundação Viva de Previdência Completar é hoje uma empresa que disputa no mercado 

os planos de previdência complementar e tem sob a sua guarda dois planos: o GEAPREV (plano 

de previdência dos funcionários da GEAP/SAÙDE e dos funcionários da Fundação Viva) e o 

Pecúlio Facultativo (plano dos servidores).  
 

Os atuais conselheiros nos Conselhos Provisórios Ana Lago e Djalter Rodrigues 

apresentaram a situação atual da Fundação Viva e do Pecúlio facultativo pós intervenção da 

PREVIC. O Pecúlio Facultativo prevê em seu Regimento a Criação de um novo plano de 

Aposentadoria Programada para a qual os Peculistas devem optar em permanecer no Plano do 
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Pecúlio Facultativo ou migrar para o novo plano – VIVAPREV, onde poderão levar todos os 

valores aportados através das mensalidades. 
 

O Seminário contou com a participação do Assessor Jurídico da Fenasps, Dr. Luis 

Fernando Silva que explanou aos participantes as questões relativas à Previdência Pública e 

Privada bem como do Instituidor dentro de um plano de Previdência Complementar Privada 

como é hoje a Fundação Viva. A Fenasps, por meio de sua Assessoria Jurídica, elaborou uma 

série de questionamentos à Direção Executiva da Fundação Viva, em relação aspectos jurídicos e 

consequências que envolvem a decisão de ser um Instituidor.  
 

Os atuais Conselheiros nos conselhos provisórios demonstraram que o Pecúlio conta 

atualmente com o valor de 2.557 bilhões aplicados em carteira própria em títulos públicos. 

Apontaram também que a Fundação não tem dívidas, está enxuta com uma taxa de administração 

das mais baixas do mercado. Na oportunidade, observaram que tal situação coloca a Fundação 

Viva em excelente situação no mercado, para absorver planos de previdência complementar e 

também associativos, expondo tais dados (balanços, relatórios, gráficos, etc.) e ressaltando que os 

mesmos estão à disposição dos Peculistas na página da Fundação – www.vivaprev.com.br  

 
 

Dando sequência ao Seminário foram apresentadas as candidaturas aos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, referendadas pela FENASPS em seus fóruns, e que são compostas por 

duplas de servidores conforme nominata descrita ao final deste relatório. 
 

Cada dupla foi apresentada e discorreu acerca do compromisso da FENASPS e das 

candidaturas em trabalhar da melhor maneira possível dentro da legislação vigente e através de 

estudos, proporcionar atender as expectativas dos Peculistas. 
 

Aberto o debate foram esclarecidas a diversas dúvidas dos presentes, principalmente em 

relação ao processo eleitoral, ao recebimento das senhas, cadastro e perda ou não recebimento da 

senha. Em relação ao processo eleitoral foi informado que cada Peculista poderá votar em uma 

dupla para o conselho deliberativo e em uma para o conselho fiscal. Que os Peculistas receberão 

uma senha através do correio e por SMS (celular) nos endereços e telefones cadastrados na 

http://www.vivaprev.com.br/
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Fundação Viva. Quem não receber ou perder sua senha deverá enviar e-mail para: 

comicaoeleitoral@vivaprev.com.br; ou então entrar na página da Fundação Viva: 

www.vivaprev.com.br no link fale conosco e solicitar senha; ou ainda ligar para 08007205600. 

Na dificuldade de contato com alguns desses meios, procurar os sindicatos de seu Estado ou a 

FENASPS. 
 

Também foram levantadas dúvidas em relação do processo de migração. Tanto a 

Assessoria Jurídica quanto os representes dos atuais Conselhos e os próprios candidatos, 

esclareceram as dúvidas e foi encaminhado um novo Seminário, Encontro ou Plenário de 

Peculistas para debater esse assunto específico, visto que no momento os esforços devem estar 

voltados para o processo eleitoral, tendo em vista a importância da eleição para a garantia de que 

representantes isentos e comprometidos com os Peculistas estejam participando efetivamente 

dentro dos Conselhos. 
 

Boa parte dos participantes demonstraram indignação quanto as regras estabelecidas pelo 

interventor, seja nos cocientes e percentuais de saque, seja nas dificuldades impostas para efetiva 

gestão dos fundos a partir da representação eleita pelos Peculistas, e também pela completa 

insegurança de um dia poderem ter acesso aos recursos que são seus a partir tábua de expectativa 

de vida atualmente apresentada pela Fundação. 

 
 

A Fenasps orienta aos Peculistas que não tomem nenhuma decisão individual, não assinem 

nenhum documento ou opção sem consultar seu sindicato estadual ou a Federação, até novas 

orientações ou convocação de um novo evento de Peculistas.       

 

 

Duplas: 

Para o Conselho Deliberativo 
Dupla n° 11: Valmir Braz (titular) e Vera Lúcia Bandeira (suplente); 

Dupla n° 14: Márcio Freitas de Paiva (titular) e Deise Lúcia (suplente); 

Dupla n° 16: Ana Lago (titular) e Maria Helena Claudino (suplente). 

mailto:comicaoeleitoral@vivaprev.com.br
http://www.vivaprev.com.br/
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Para o Conselho Fiscal 
Dupla n° 22: Djalter Rodrigues (titular) e Mirian Lemos (suplente); 

Dupla n° 23: Jorge Cezar (titular) e Nelson Malinowski (suplente). 

 

Como votar 

      Vote no site www.vivaprev.com.br a partir das 08h30min do dia 18 de julho de 2017. A 

votação eletrônica encerra-se às 20 horas do dia 20 de julho de 2017! 

      Você poderá votar em UMA dupla para o Conselho Deliberativo e UMA dupla para o 

Conselho Fiscal.  

 

 

 

 

 

Brasília, 14 de julho de 2017. 

Diretoria Colegiada da FENASPS      

 


