a a

T¡

tso

s0l

EURIAU VTN IAS
c

NUCIØOS

ANEXO

VI.

Candidato ao cargo de membro lllr,,r'"l,
lnstituto de Seguridade Social

PLATAFORMA ELEITORAL

Isuplente

do Conselho Deliberativo do NUcLEoS -

Nome completo:

DANIEL WERDERITS BRITZ
Nome pelo qual é mais conhecido:

DANIEL BRITZ
lnformo, no quadro abaixo, os dados para divulgação no site do
NUCLEOS - lnstituto Seguridade Social:

De Ago/2003 a Agoi2005, o NUCLEOS passou pelo seu período mais sombrio, em que
perdeu mais de 10% dos seus investimentos (em dezl18: R$ 3,2 bilhöes), o que já nos
custou aumento de contribuiçäo no passado. Muito embora alguns dos responsáveis
tenham sido condenadosem 1o lnstância na Justiça Federal Criminal, os recursos
perdidos não foram e muito dificilmente seräo recuperados.
A mais importante atribuição do Conselho Deliberativo - CD é a nomeação e exoneração
da Diretoria Executiva (Artigo 13, lnciso Vl da Lei Complementar 10812001). Também
compete ao CD, entre outras atribuições, deliberar sobre: alteraçäo de estatuto e
regulamentos dos planos de benefícios, bem como a implantação e a extinção deles e a
retirada de patrocinador; gestão de investimentos e plano de aplicaçäo de recursos.
O rumo de uma organização se define no momento da escolha de seus mais altos
administradores e da Diretoria Executiva, apoiados numa estrutura de controle e

governança eficiente e transparente.
Caro participante, caso venha merecer seu voto de confiança para integrar o Conselho
Deliberativo do NUCLEOS, exercerei o mandato consciente dessas responsabilidades e
utilizarei meus conhecimentos técnicos e experiência de maneira incansável e diligente
para que o NUCLEOS cumpra seu objetivo de assegurar o pagamento dos benefícios a
todos os seus participantes ao longo dos anos, através do seu equilíbrio financeiro
permanente.

Autorizaçäo

X

l-l

nao autorizo a publicação das informaçöes acima no site do
autorizo
Nesta ocasião,
qualquer outro veículo de divulgação do lnstituto.
(www
em
o-u
nuîfeos.com.br)
Nucleos
Rio de Jane tro,

_14

de

MAIO

de 2019
Assinatura

