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Plano A completa 20 anos de bons
resultados e desafios

Entenda o papel do conselheiro fiscal
para a gestão da Entidade
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NOVOS CAMINHOS: ENTENDA 
AS MUDANÇAS DO PLANO B

Saiba como funciona a MAT Conjugada, nova modalidade de benefício oferecida aos 
participantes e tire suas dúvidas sobre as alterações regulamentares aprovadas pela Previc.
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Con se lho De li be ra ti vo: Titulares: Leonardo George de Magalhães (Presidente), Eduardo Costa Vasconcelos, Nelson Benício Marques Araújo, João Wayne Oliveira Abreu,
Guilherme de Andrade Ferreira e José Renato de Carvalho Barbosa. Suplentes: Helton Diniz Ferreira, Luiz Augusto Barcellos Almeida, Mauro Marinho Campos, Flá-
vio Marcos Alves Juste, Angela Maria de Oliveira Souza e Marcos Túlio Silva. Con se lho Fis cal: Titulares: Titulares: William Brandão Gomes (Presidente), Nicácio Pe-
reira da Silva, Emílio Luiz Cáfaro e Mário Lúcio Braga. Suplentes: Carlos José Camilo Generoso, Luiz Carlos Sperandio Nogueira, Mirian Paula Ferreira Rodrigues e
Ubirajara Nery Ferreira. Di re to ria: Jo sé Ri bei ro Pe na Ne to (Pre si den te), Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata e Vanderlei Toledo.  JOR NAL FOR LUZ: Pu bli ca ção Bi mes -
tral. Edi ta do pe la As ses so ria de Co mu ni ca ção. Ti ra gem: 14.900. Edi to ra Res pon sá vel: Cinara Rabello. Re da ção: Cinara Rabello, Márcia Costanti, Viviane Primo e
Gabriel Pompeo (estagiário). Pro je to grá fi co e dia gra ma ção: Cláu dia Tar ta glia. Im pres são: EGL Editores. Cor res pon dên cias: Ave ni da do Con tor no, 6500 - 4º an dar
- Fo ne: (31) 3215-6701 - CEP: 30110-044 - Be lo Ho ri zon te - MG. E- mail: for luz@for luz.org.br. Por tal Cor po ra ti vo: www.for luz.org.br. 
Obs: as ma té rias pu bli ca das nes te jor nal são ex clu si va men te de ca rá ter in for ma ti vo, não ge ran do qual quer es pé cie de di rei to ou obri ga ção por par te da For luz.

Sustentabilidade: desde 2007, a Forluz é signatária dos Principles for Responsible Investment – PRI
(Princípios para Investimento Sustentável).

E X  P E  D I E N  T E

DRP PRESTA CONTAS

A Fundação é associada à Abrapp – Asso-
ciação Brasileira das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar.

Tenho constantemente apresentado
nesta coluna os riscos e desafios que ron-
dam o Sistema de Previdência Comple-
mentar no Brasil, como: instabilidade
econômica; aumento da taxa de desem-
prego; aumento da longevidade; diminui-
ção da taxa de fecundidade e outros. Po-
rém, nenhum deles se equipara às pro-
postas de alterações da Lei Complemen-
tar nº 108/2001 em trâmite sob regime
de urgência, na Câmara dos Deputados,
pelo desvirtuado PLP 268/2016 de rela-
toria do Senador Aécio Neves (PSDB/MG),
no Senado, e do Deputado Marcus Pesta-
na (PSDB/MG), na Câmara. Dentre outras
mazelas, seu texto original, já aprovado
em primeiro turno no Senado, busca afas-
tar da gestão dos planos de previdência
complementar seus principais agentes
(participantes e patrocinadores), inserin-
do a figura do gestor independente.

À primeira vista, sob o argumento da
profissionalização dos gestores das Enti-
dades Fechadas de Previdência Comple-
mentar - EFPC, o referido PLP somente
aparenta evolução regulatória, porque a
profissionalização dos gestores já é uma
exigência através da Instrução Previc n°
28 de 12/05/2016. Deste modo, outra
análise nos é permitida, a de que a ver-
dadeira intenção do PLP 268/2016 é per-
mitir ao mercado (bancos e similares),
uma gestão direta sobre os recursos ga-
rantidores de benefícios dos participantes
dos fundos de pensão; manobra regulató-
ria ilegítima e que deve ser rechaçada.

Outro argumento utilizado pelos defen-
sores do PLP 268/2016 é que ele traz
mecanismos para impedir o aparelhamen-
to político dos Fundos de Pensão. Porém,
tal argumento não é tecnicamente viável,
uma vez que se permite um outro tipo de
aparelhamento, o “de Mercado”, dimi-
nuindo, e até mesmo impedindo, como é
o caso da composição da Diretoria Execu-
tiva, a gestão direta dos participantes e
patrocinadoras. Presente de grego!

Diversas entidades representativas de
participantes, de EFPCs e de classes,
com o incondicional apoio e participação
da Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB, têm reunido esforços no sentido de
retirada do regime de urgência do PLP, a
fim de impedir os retrocessos propostos
no texto original. 

Outro fato lamentável que caracteriza
investida contra o regime de Previdência
Complementar Fechado é, segundo o Bo-
letim nº 602 da Anapar, a recente discus-
são junto ao CNPC – Conselho Nacional
de Previdência Complementar acerca da
proposta de Resolução sobre transferên-
cia de gerenciamento de planos de bene-
fícios entre entidades fechadas de previ-
dência complementar, quando, segundo o
mesmo boletim, causou “surpresa” a par-
ticipação na reunião de três representan-
tes de bancos (Itaú, Bradesco e Citibank)
para apresentarem estudos de caso para a
Comissão. Apresentações que, na visão
da Anapar,“começa a ficar claro que uma
proposta de resolução, aparentemente

simples, pode estar servindo ao propósito
de facilitar a transferência dos recursos
previdenciários administrados no âmbito
das Fundações fechadas para a adminis-
tração dos bancos”. 

Há ainda as esdrúxulas propostas de
reformas trabalhistas e do Regime Geral
de Previdência, elevando a contribuição a
49 anos para obtenção da aposentadoria
no INSS, o que nos atinge diretamente.  

Tudo isso nos leva à triste conclusão
de que estamos diante de investidas bem
articuladas e orquestradas pelos poderes
Legislativo e Executivo Nacional contra
os trabalhadores, participantes e assisti-
dos dos fundos de pensão e que mobili-
zar, resistir e lutar, nunca antes foi tão
necessário. Por fim, fica a dica: que em
2018 tenhamos mais consciência na es-
colha dos nossos governantes!

Vanderlei Toledo 

Di re tor de Re la ções com Par ti ci pan tes da For luz

Tel: (31) 3215-6920 | Cel: (31) 98222-2053

vtoledo@forluz.org.br

Os con cei tos e opi niões emi ti dos nes ta 
co lu na re pre sen tam a po si ção do di re tor 

de Re la ções com Par ti ci pan tes. 

2017: riscos e desafios dos regimes 
de Previdência Geral e Complementar
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PARA VIVER MELHOR

Forluz e você na era digital 

CAÇA PALAVRAS

Telefone:Matrícula:

Saiba mais sobre a Forluz. Faça o jogo abaixo, preencha seus dados e envie para comunica@forluz.org.br. O participante
ativo também pode encaminhar por malote ao setor FPR/AC - 4º andar – Ed. Bontempo. Os assistidos podem enviar cor-
respondência para av. do Contorno, 6500/3º andar – Lourdes, Belo Horizonte/MG – Cep: 30110-044, aos cuidados da
FPR/AC. Os sorteios referentes ao primeiro semestre serão realizados em meados de julho de 2017.

1 A Forluz trabalha desde dezembro de 2015 na busca pela certificação de
seu Sistema de Gestão de .............................

2 Série de palestras realizadas em todo o Estado, pela DRP, que integra o
rol de ações do Programa de Educação Continuada da Fundação, Para Vi-
ver Melhor. 

3 MAT .................................Nova modalidade de benefício oferecida pela
Forluz após aprovação pela PREVIC.

4 Meio seguro de comunicação que você pode utilizar para relatar situações
contrárias ao Código de Conduta da Forluz ou à legislação, e com garantia
de anonimato.

5 Nome da empresa do grupo Cemig, que se tornou patrocinadora do Plano
B em 2016: ..........................

U P S Y L P M O U K W B P

B E F F I C I E N T I A N

A D S M A B O C G E B L X

D R P I T I N E R A N T E

X I G T Y P N T V P S M U

Q S J Q A N Z W A E K J L

W C A N A L D E E T I C A

C O N J U G A D A C Y P W

I S S C A P R R A Q S T O

Nos últimos meses, a Forluz vem in-
vestindo em uma nova forma de se co-
nectar com seus participantes: por meio
da página da Fundação no Facebook. O
canal, além de divulgar os principais
acontecimentos da Entidade, é atualizado
com dicas de educação financeira e pre-
videnciária, textos sobre bem-estar na ter-
ceira idade, dentre outros.

No ano passado, duas campanhas con-
tribuíram para estreitar o relacionamento
entre a Fundação e seus públicos. A pri-
meira ação foi desenvolvida no Dia dos
Namorados e o retorno foi extremamente
positivo: o acesso à página cresceu
1.300% no período da promoção.

Em dezembro, a receptividade dos
usuários fez com que a página fosse esco-
lhida como destaque para a campanha alu-
siva aos 45 anos da Fundação. Os partici-

pantes resumiram o significado da Forluz
em suas vidas com uma frase e utilizaram
a hashtag #Forluz45anos. A frase mais
curtida foi a da Ritta Gusmão, presenteada
com uma cesta de Natal muito especial.
No total, cerca de 5 mil pessoas foram al-
cançadas pela publicação. 

Outro ponto a ser comemorado é o fa-
to da página ter alcançado mais de mil
curtidas antes do final de dezembro. Es-
ses números demonstram que o partici-
pante da Forluz está cada dia mais co-
nectado às redes sociais.

E você, já conhece a página da
Forluz no Facebook? Acesse

www.facebook.com/forluz.org e
participe das próximas ações!

CONTRACHEQUE POR 
E-MAIL TEM BOA ADESÃO

O contracheque digital é mais
uma medida que visa a moderniza-
ção dos processos da Fundação,
oferecendo segurança e praticidade
aos participantes. Desde que foi im-
plantado, em novembro do ano pas-
sado, praticamente todos os assisti-
dos da Fundação foram registrados
pelo sistema. Atualmente, 125 pre-
ferem consultar o documento no
Portal e 171 permanecem sem ne-
nhuma das opções cadastradas. 

Se este é o seu caso, fique aten-
to! Para cadastrar seu endereço de
e-mail é muito simples. Você pode
acessar o Portal Forluz e clicar no
banner da página principal, que se-
rá redirecionado para a área restri-
ta. Se houver dúvidas, entre em
contato com a Central de Atendi-
mento Forluz por meio do 0800-
0909090. 

O envio do contracheque por e-
mail elimina os riscos de extravio,
facilita a consulta e ainda resulta
na economia de R$ 247 mil/ano,
que eram gastos com impressão e
envio pelos Correios. 

Nome:



MUDANÇAS NO REGULAMENTO,
NOVAS OPÇÕES PARA VOCÊ

MAIS REGULAMENTO
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Focada na busca pela excelência de
seus serviços, a Forluz frequentemente
investe em adequações que visam aten-
der às demandas apresentadas por seus
participantes.  As recentes alterações no
regulamento do Plano B, aprovadas pela
Previc – Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, em novem-
bro de 2016, são resultados deste com-
promisso contínuo. 

Entre as mudanças, está a criação de
uma nova modalidade de benefício, a
MAT Conjugada (Melhoria de Aposenta-
doria por Tempo de Serviço, Especial ou
Idade). Com ela, o participante pode
converter parte do seu saldo de contas
em renda vitalícia e o restante em renda
temporária em valor variável (cotas). Va-
le lembrar, no entanto, que pelo menos
50% do valor deverá ser destinado à ren-

da vitalícia. Os percentuais escolhidos
não poderão ser modificados posterior-
mente.

A então diretora de Segu-
ridade e Gestão da Funda-
ção, Maura Galuppo, explica
que a ideia é fruto de uma
análise minuciosa feita pelo
Grupo de Trabalho especial

e partiu da preocupação do Conselho De-
liberativo em oferecer mais opções ao
participante quando do requerimento do
benefício. Ela destaca ainda que, para
tomar a decisão mais adequada à sua
realidade, a pessoa deve estar bem infor-
mada. “Sugiro que as pessoas pensem
com serenidade e venham na Forluz para
tirar dúvidas e trocar ideias. Os nossos
canais de atendimento estão sempre à
disposição. O meu conselho é que, antes

de mais nada, preservem este recurso
que poupamos durante toda a vida para
nos sustentar durante a aposentadoria”.

Prazos e conversões 

Outra mudança diz respeito ao prazo
para que o participante que recebe a
renda temporária em valor variável (co-
tas) migre para a modalidade vitalícia ou
ainda para a MAT Conjugada. Antes, a
pessoa poderia tomar esta decisão a
qualquer tempo. Para os benefícios con-
cedidos a partir de 22/11/2016, a regra
é diferente: o participante terá, no máxi-
mo, dois anos para efetuar a mudança,
contados sempre no mês de janeiro. Pa-
ra quem recebe benefício vitalício, con-
tinua não sendo possível a conversão pa-
ra outra modalidade.  

FORLUZ CRIA NOVO BENEFÍCIO PARA OFERECER MAIS POSSIBILIDADES AOS PARTICIPANTES E PROMOVE 
MELHORIAS NO REGULAMENTO DO PLANO B 
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Segundo o gerente de
Previdência, Atuária e Aten-
dimento da Entidade, Wil-
son Geraldo, a medida visa
proteger os investimentos fi-
nanceiros. “Deixar este pra-

zo em aberto por tempo indeterminado,
era dar a opção de selecionar risco e um

plano de previdência não comporta essa
prática, visto que o planejamento de in-
vestimento dos recursos é feito a longo
prazo”. 

A partir da aprovação desta nova mo-
dalidade, as conversões de benefícios
disponíveis podem ser resumidas confor-
me a imagem abaixo:

Outra adequação fundamental para o
equilíbrio do plano foi referente às alte-
rações realizadas na tábua de mortalida-
de ou taxa de juros, que agora passarão
a vigorar no exercício seguinte. O atuário
da Fundação, Thiago Gonçalves, afirma
que a medida é importante para evitar
discrepâncias futuras. “Antes, fazíamos
o estudo atuarial e, caso ele detectasse
que a expectativa de vida da pessoa es-
tava maior, por exemplo, isso só entraria
em vigor depois de um exercício inteiro.
Então, aqueles que se aposentassem
neste intervalo, teriam um benefício di-
mensionado ainda com o cálculo ante-
rior. Lá na frente, isto poderia causar de-
sequilíbrio para o plano. O que fizemos
foi somente corrigir uma distorção técni-
ca”, explica. 

Poupar mais para viver melhor

A outra mudança aprovada foi a de
elevar em até 200% o percentual de

contribuição da tabela básica para apli-
cação na conta de aposentadoria. A pa-
trocinadora segue contribuindo com va-
lor limitado a 100%. 

Wilson Geraldo frisa que utilizar os
veículos de comunicação da Forluz para
se informar e acompanhar de perto a
evolução de seu saldo de conta são for-
mas de se preparar para tomar uma de-
cisão acertada quando o momento de re-
querer o benefício chegar. “O plano ofe-
rece diversas opções. Por isso, é impor-
tante fazer simulações e buscar um
atendimento prévio. Precisamos pensar
na aposentadoria com certa antecedên-
cia, porque os fatores a serem avaliados
são muito particulares”, finaliza.

Tire suas dúvidas

Veja as respostas para as per-
guntas mais frequentes sobre a
MAT Conjugada

1Sou assistido e recebo na mo-
dalidade ‘cotas’. Posso mudar

para a MAT Conjugada ou vitalícia
a qualquer momento? Sim. Para
quem já recebe o benefício, o pra-
zo não foi limitado.

2Já sou assistido, recebo ren-
da vitalícia e gostaria de mu-

dar para a MAT Conjugada. Posso
fazer esta opção? Não. Quem fez a
opção pela renda vitalícia, não po-
de fazer futuras conversões.

3Por quê? Porque quem recebe
renda vitalícia já não possui

conta individualizada.

4Como funciona a tributação
na MAT Conjugada? Normal-

mente. Será de acordo com o regi-
me de tributação escolhido pelo
participante, progressivo ou re-
gressivo.

5Já recebo o benefício vitalí-
cio. A nova regra para aplica-

ção das tábuas de mortalidade irá
me atingir? Não. Nada muda para
benefícios já concedidos. 

RENDA TEMPORÁRIA 
EM VALOR VARIÁVEL 

(COTAS)

RENDA CONJUGADA

RENDA VITALÍCIA
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MAIS INFORMAÇÃO 

20 ANOS DE CONQUISTAS 
E DESAFIOS DO PLANO A

Durante a 343ª reunião do Conselho
Deliberativo, os conselheiros indicados
pelas patrocinadoras e os eleitos pelos
participantes tomaram posse e cumprirão
mandato até dezembro de 2020. 

Na ocasião, o presidente da Forluz, Jo-
sé Ribeiro Pena Neto, em nome da Dire-
toria Executiva e dos empregados da Fun-
dação, reforçou a importância do dever
fiduciário de cada representante nos ór-
gãos estatutários e ressaltou que essa é
uma missão muito nobre a se cumprir.

O presidente do Conselho Deliberativo,
Leonardo George de Magalhães, também
destacou que cada membro do conselho
precisa colocar o interesse da Fundação
em primeiro lugar. "É necessário tomar
decisões equilibradas e sensatas para ga-
rantir a sustentabilidade da Forluz. Uma

das características importantes é a diver-
gência de opinião e é graças a ela que es-
tamos trilhando caminhos de consenso". 

A composição atualizada dos conse-
lhos da Fundação pode ser conferida no
Portal Forluz: www.forluz.org.br.

Novos membros dos conselhos tomam posse

O Plano A da Forluz completa 20 anos
em 2017. Estruturado na modalidade de
Benefício Definido, o plano está saldado
desde a data de sua criação, em 1997,
ou seja, não permite novas adesões. Com
uma trajetória marcada por resultados ex-
tremamente satisfatórios, desde o ano de
2015, entretanto, o plano tem apresenta-
do déficit.

Embora os índices positivos tenham
contribuído para a formação consistente
de superávit, compromissos assumidos
pelo plano absorveram parte significativa
destas reservas. Os principais dizem res-
peito à amortização de dívidas da Patro-
cinadora, atualização da tábua de morta-
lidade, ajustes cadastrais e ao acordo ju-
dicial que solucionou grandes pendên-
cias entre a Fundação, os participantes e
as patrocinadoras. Esses valores corrigi-
dos atualizados representam mais de R$
5 bilhões. 

O cenário econômico desfavorável do
País somado ao crescimento expressivo
do passivo impactaram nos resultados,

como explica o atuário da Entidade, Thia-
go Gonçalves. “Foi uma conjugação de
dois fatores, sendo o primeiro a crise eco-
nômica mundial de 2008, que fez com
que as taxas de juros caíssem expressiva-
mente, criando um cenário econômico
instável. Além disso, tivemos a contínua
alteração do passivo, especialmente no
que diz respeito à longevidade, já que as
pessoas estão vivendo cada vez mais”. 

Diante deste quadro desafiador, o pla-
no encerrou o ano de 2015 com um défi-
cit técnico contábil de R$ 1,149 bilhões.
Conforme as normas em vigor, o valor a
ser equacionado é de, aproximadamente,
R$ 284 milhões, com amortização em
14,4 anos, a partir de 2017. A Forluz já
apresentou um plano, que prevê o equa-
cionamento dessa quantia somente pelas
patrocinadoras (Cemig, Cemig-D e Cemig-
GT), mantendo o compromisso firmado no
artigo 57 do Regulamento. Ele será colo-
cado em prática depois de aprovado por
elas e pelo Colegiado de Planejamento e
Gestão Estratégica do Estado.

Negociações

Quando da criação do Plano A, ficou
determinado pelo Regulamento que as
patrocinadoras assumiriam a responsabi-
lidade por eventuais déficits. Este com-
promisso foi ratificado no formato da dívi-
da. Em fevereiro de 2015, no entanto, a
Previc – Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, exigiu a reti-
rada deste dispositivo. O órgão regulador
alegou que o artigo contraria a Emenda
Constitucional 20/1998 e a Resolução
CGPC 26, que estabelecem a paridade
entre patrocinadoras e participantes no
equacionamento do déficit.

Disposta a manter o que foi acordado,
a Fundação apresentou argumentações
contra a decisão em 22 de junho do mes-
mo ano. A Diretoria de Análise Técnica da
autarquia não aceitou as justificativas e
um novo recurso foi protocolado pela For-
luz em novembro/15. Desde então, não
houve um posicionamento sobre o assun-
to e a Entidade aguarda a decisão. 

Da esquerda para a direita: João Wayne Oliveira, Mauro Marinho, Luiz Carlos Sperandio, Mirian Paula Ferreira, Nicácio
Pereira da Silva, Flávio Marcos Alves e Eduardo Costa Vasconcelos.
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Para uma administração transparen-
te, as empresas necessitam de uma aná-
lise constante de seus documentos, pro-
cessos e serviços. Na Forluz, o órgão res-
ponsável por essa atividade que envolve
fiscalização e controle interno é o Con-
selho Fiscal. 

Composto por quatro membros, sendo
dois representantes dos participantes e
dois indicados pelas patrocinadoras,
bem como seus respectivos suplentes, o
Conselho é o órgão responsável por apro-
var contas e balancetes, além de verifi-
car possíveis irregularidades e sugerir
medidas saneadoras.

Segundo o presidente do Conselho
Fiscal, William Brandão, o conselheiro
precisa sempre estar atento aos even-
tuais desvios em seus processos e suge-
rir ou indicar providências para melho-
rias e ajustes da gestão. Para tanto, é
fundamental conhecer toda a legislação
pertinente ao fundo de pensão e ter uma
postura técnica e equilibrada, de manei-

ra a conseguir perceber toda a dinâmica
do sistema. “Nosso Conselho está prepa-
rado para cumprir esse papel. Temos
profissionais gabaritados, com vivências
e formações diferentes, e que poderão
contribuir de maneiras distintas na con-
dução desse trabalho. São profissionais
das áreas de Riscos, Compliance, Con-
troladoria, Tributação, Tecnologia da In-
formação, Auditoria, Gestão e Contabili-
dade”, explica. 

Dentre os projetos do Conselho, está
o de criar um canal de comunicação pa-
ra que as ações do órgão sejam informa-
das para os participantes, apresentando
as atividades e rotinas de trabalho, sem
conflitar com os demais meios de comu-
nicação institucionais existentes. As in-
formações poderão ser enviadas aos par-
ticipantes para acompanhamento. 

Outra iniciativa é aumentar a quanti-
dade de reuniões, dado o volume de atri-
buições. 

Propostas e desafios em pauta

Nicácio Pereira, eleito
pelos participantes: “Passei
por um processo de eleição
e, por isso, assumo esse pa-
pel de representação. Mi-
nha meta pessoal é procu-

rar exercer esse trabalho com critério e
atenção, no sentido de colaborar para que
nossa Fundação seja cada vez maior, me-
lhor e atue dentro dos princípios da Go-
vernança Corporativa. Devemos ter uma
posição autônoma, no sentido de sermos
isentos na tomada de decisões, sempre
com foco na satisfação do participante. É
uma imensa responsabilidade que precisa
do comprometimento de todos os mem-
bros e isso já pude perceber logo na pri-
meira reunião, realizada no dia 14 deste
mês. Estamos em uma fase embrionária,
mas temos intenção de fazer uma divisão
por especialidades, destinar alguns temas
para as pessoas mais especialistas nos as-
suntos em questão”.

Emílio Cáfaro, indicado
pela patrocinadora: “Sou
participante da Forluz há
mais de 25 anos e um dos
principais interessados na
longevidade e saúde finan-

ceira da Fundação. O momento que esta-
mos vivenciando, com muitas notícias
negativas envolvendo as entidades de
previdência privada, com certeza aumen-
ta as responsabilidades e desafios que
teremos que enfrentar. O Conselho Fiscal
é um instrumento fundamental para ga-
rantir que as melhores práticas na gestão
de um fundo de pensão sejam usadas
com o objetivo de proteger a entidade e
todos os seus participantes, que são os
verdadeiros donos e os mais prejudicados
em eventuais gestões temerárias ou frau-
dulentas. As ações do Conselho devem
ser pautadas pela ética e transparência,
exercendo a autonomia e independência
necessárias em relação aos demais ór-
gãos da Fundação e patrocinadoras”.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

PROCESSOS NA FORLUZ SÃO CONSTANTEMENTE FISCALIZADOS E AVALIADOS POR CONSELHEIROS 

PARA GARANTIR UMA ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE

O NOVO PRESIDENTE 

O novo presidente do Conse-
lho Fiscal é William Brandão Go-
mes. Ele cumprirá mandato até
dezembro de 2018. 

William é conselheiro fiscal
da Forluz desde 2014, possui
pós-graduação em Gerência e
Tecnologia da Qualidade, é for-
mado em Administração de Em-
presas e atua como Analista Eco-
nômico Financeiro da Cemig.

Conforme determina o pará-
grafo primeiro do artigo 41 do
Estatuto Forluz, ele foi indicado
pelos conselheiros representan-
tes dos participantes. 




