
 

Saudação aos novos membros do Conselho Fiscal indicados pelas 
patrocinadoras e do Conselho Deliberativo eleitos 

 
Senhoras e senhores presentes nesta solenidade. 
 
Inicialmente, em nome da Diretoria Executiva, cumprimento os novos membros 
titulares e suplentes do Conselho Fiscal indicados pelas patrocinadoras Eletronuclear e 
INB, respectivamente, Cleber Alves de Mendonça e seu suplente Ruben Marcelo Silva 
Ferraz e, Thiago Almeida Ferreira e seu suplente Cláudio Henrique de Sena. 
 
Como todos sabem, o Conselho Fiscal é composto por 04 membros, sendo 4 efetivos e 
4 suplentes, sendo 2 representantes das patrocinadoras, hoje empossados, e 2 eleitos 
pelos participantes e assistidos que estão em pleno exercício de seus mandatos, 
Marcella Ferreira Aires de Souza e sua suplente Elen Fabiana Domingues Correia e, Diego 
Luiz Portal Perez. Dentre suas atribuições compete ao Conselho zelar pelos controles 
internos e pela gestão econômica - financeira do Nucleos.  
 
O Conselho Deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional do Nucleos, 
responsável pela definição da política geral de administração e seus planos de 
benefícios,  em nome da Diretoria Executiva, saúdo os novos membros do Conselho 
Deliberativo Fernando Cesar Braz Teixeira e seu suplente Daniel Werderitz Britz e, 
Eduardo Zaroni e seu suplente Paulo Cesar Chrispin, como também cumprimento a 
Conselheira reconduzida Rosangela Vieira Paes da Silva e seu suplente Luiz Gustavo 
Guardia da Silva, todos eleitos pelos participantes das patrocinadoras Eletronuclear, 
INB, Nuclep e do próprio Nucleos.  
 
Tenho a convicção de que a opção pelos nomes destes novos membros do Conselho 
Deliberativo, que foram eleitos decorrente do processo eleitoral no qual votaram mais 
de 54% dos participantes ativos, assistidos e pensionistas das patrocinadoras, 
concretizou-se em razão do trabalho que cada um se comprometeu a prestar ao 
Nucleos, durante a campanha eleitoral, bem como pela experiência profissional 
demonstrada nas atividades desenvolvidas em suas patrocinadoras de origem. 
 
Ao tomar posse como presidente do Nucleos, em 2015, manifestei e reitero, nesta 
oportunidade, o meu entendimento, que a Diretoria Executiva, os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal e todos os colaboradores do Nucleos devemos formar uma equipe 
integrada, compromissada com um trabalho intenso, tendo como foco privilegiar a 
construção e o desenvolvimento de ações visando o que for melhor para o nosso fundo 
de pensão, seguindo as regras emanadas pelos órgãos reguladores e de supervisão e 
fiscalização. 
 
Frisei ainda, na ocasião,  que todos nós temos um compromisso com cerca de quase 5 
mil participantes ativos, assistidos e pensionistas  que depositaram no Nucleos não 
apenas seus recursos financeiros, mas suas esperanças de um futuro seguro, tendo seus 



 

benefícios complementares ao INSS assegurados,  visando manter uma qualidade de 
vida digna após a aposentadoria e, portanto,  devemos estar atentos, de modo rigoroso 
e constante, ao efetuarmos os investimentos dos recursos alocados no Instituto, 
especialmente em face do atual cenário econômico, objetivando, prioritariamente, a 
segurança e procurando, na medida do possível, combinar as melhores alternativas de 
rentabilidade e liquidez. 
 
Tenho certeza que todos nós estamos imbuídos de seguir as boas práticas de 
governança corporativa que envolvem os relacionamentos do Conselho Deliberativo, 
Diretoria Executiva e órgãos de controle (conselho fiscal, auditorias das patrocinadoras, 
CCI e outros), convergindo para preservar e agregar valor tanto para as patrocinadoras, 
quanto para os participantes e assistidos. Como sabem, as boas práticas de governança, 
seguem sempre quatro princípios básicos que fomentamos: 1- Transparência, para um 
clima de confiança interno e nas relações com as partes. 2 - Equidade, para um 
tratamento justo com todos os participantes. 3- Prestação de Contas, para justificar 
nossa atuação de forma transparente e equânime. 4. Responsabilidade Corporativa, 
para zelar pela sustentabilidade do Nucleos, visando à sua perenidade. 
 
Assim, aos novos membros do Conselho Fiscal indicados pelas patrocinadoras e aos 
membros do Conselho Deliberativo eleitos, apresento os mais sinceros desejos de 
sucesso e que possam realizar um trabalho colegiado coeso e profícuo e, junto com a 
Diretoria Executiva e sua equipe de colaboradores, concretizarmos as aspirações dos 
participantes do Nucleos. 
 
Para atingirmos nossos objetivos comuns, teremos uma árdua missão, mas com 
discernimento, espírito de colaboração e trabalho em equipe, com certeza vamos 
enfrentar e vencer os muitos desafios que vão se apresentar pela frente e que, 
continuadamente, farão parte do nosso dia a dia. 
 
Finalizando, aos então membros do Conselho Fiscal indicados pelas patrocinadoras, Luiz 
Fernando Henriques (titular) e Luiz Otávio Artilheiro (suplente), Luiz Antônio Domingues 
Correia        (titular) e Marlon Fagundes Pereira (suplente), bem como aos ex- membros 
do Conselho Deliberativo eleitos, Hermínio Aguiar Caldeira e seu suplente Antero Aguiar 
Perez, e Daniel Moraes da Costa que, com esta solenidade de posse dos novos 
conselheiros, estão concluindo a missão que lhes foi confiada, o Nucleos agradece a cada 
um pela dedicação, colaboração e firme vontade de servir ao bem comum. 
 
Desejamos a todos empossados um bom trabalho em prol do Nucleos e que Deus nos 
abençoe.  
 

Obrigado. 
 

Armindo D´Ascenção Silva 
Presidente 


