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A Fundação de Previdência Comple-
mentar do Estado do Rio de Janeiro, 
RJPrev, inicia o processo eleitoral para 
a eleição de seus Conselhos Delibera-

tivos e Fiscal, representantes dos Participantes 
e Assistidos do Plano de Benefícios administra-
do pela RJPrev.

A campanha eleitoral começou no dia 15 de 
dezembro de 2014.

A eleição ocorrerá pela internet nos dias 15 e 
16 de janeiro de 2015.

O processo prevê recursos de segurança, ou 
seja, todo o acesso dos participantes será feito 
por meio de CPF e senha.

Conheça as chapas e exerça seu direito de par-
ticipar ativamente da escolha do candidato 
que represente suas ideias.

Vote pela internet: fácil, rápido e simples

Eleições 2014/2015 RJPrev – Conheça o perfil dos candidatos

Votar é muito fácil. Vá até o site da RJPrev 
-  www.rjprev.gov.br – faça login na “Área do 
Participante”. Feito isso, haverá um ícone na 
página alusivo ao processo eleitoral, no qual é 
preciso clicar para ser redirecionado ao portal 
de votação. Pronto. Você estará apto a exercer 
o seu direito de votar nas chapas que melhor 
atendam suas expectativas.

Lembre-se que, durante a votação, você deverá 
escolher duas chapas: uma para o Conselho De-
liberativo e uma para o Conselho Fiscal. Cada 
chapa é composta por titular e o respectivo su-
plente.

Vale lembrar ainda que, apena estão aptos ao 
voto os participantes que aderiram ao plano da 
RJPrev até 30/03/2014.

O resultado da votação será divulgado no site 
da RJPrev entre os dias 26/01 a 28/01/2015. A 
data prevista de posse dos novos conselheiros 
será no dia 02/02/15. Fique atento.

Edição Especial Eleições



 

 

 

 
 

 

 

  

Propostas: 

É importante manter permanentemente a devida adequação 

entre os benefícios contratados e o custeio previamente 

calculado, bem como zelar para que os custos da gestão 

administrativa sejam compatíveis com os objetivos da 

RJPrev. 

Nesse sentido, a chapa Sustentabilidade tem como meta 

auxiliar a Diretoria Executiva na consecução dos objetivos 

estatutários da RJPrev e com a gestão eficiente do 

patrimônio dos participantes. 

Tudo isso tem por finalidade preservar o direito dos 

participantes, bem como a execução do contrato 

previdenciário, seja por meio da concessão e preservação 

do valor dos benefícios, na forma prevista nos regulamentos, 

seja mediante obtenção de melhores resultados nas 

aplicações financeiras. 

Portanto, no intuito de garantir que a RJPrev seja 

administrada com a devida responsabilidade fiduciária, é 

importante que a Diretoria Executiva implemente 

procedimentos que proporcionem a adequada gestão da  

 

 

 

entidade. Com isso, busca-se evitar que eventuais conflitos 

de interesses entre a entidade, seus gestores e o conjunto 

de participantes e patrocinadores afetem a segurança dos 

planos, os direitos das partes e, consequentemente, o 

pagamento dos benefícios. 

 

Nós, componentes da chapa Sustentabilidade, no exercício 

de nossas atribuições e competências como membros do 

Conselho Deliberativo, caso eleitos, assumimos o 

compromisso de cumprir com nossos deveres fiduciários a 

fim de assegurar a disponibilização e entrega de 

informações aos participantes e assistidos e a estrita 

observância aos princípios, regras e práticas de governança, 

gestão e controles internos. 

Cientes de que o exercício da atividade de conselheiro deve 

ser feito em prol dos planos de benefícios e da RJPrev, se 

conduzidos aos respectivos cargos postulados exerceremos 

nossas atividades tendo como norte os princípios das boas 

práticas de governança (i) Transparência na disponibilização 

de informações que sejam de interesse dos participantes, 

assistidos e dos patrocinadores, principalmente as 

relacionadas aos processos de escolha de serviços de 

terceiros, gestão de riscos; (ii) Prestação de Conta dos 

dirigentes da RJPrev sobre sua atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapa 1- Sustentabilidade – Conselho Deliberativo 
 



 

 

 

 

 

Propostas: 

Com o seu voto, teremos a oportunidade de dar 

continuidade a uma entidade independente de forças ou 

grupos políticos, públicos ou privados, e que administre 

nosso patrimônio de forma responsável e profissional, para o 

bem de todos os participantes, donos do RJPREV. Para 

tanto, oferecemos a você a nossa Chapa: Gestão 

Transparente, que tem o compromisso de promover avanços 

na gestão do RJPREV com Governança Corporativa, 

Controle Interno e Educação Previdenciária.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapa 2- Gestão Transparente – Conselho Deliberativo 
 



 

 

 

 

 

 

 

Propostas: 
A Chapa Solidez e Transparência durante a sua atuação no Conselho Fiscal se propõe a atuar seguindo as diretrizes a seguir 

indicadas: 

  

 Perpetuidade – verificar sistematicamente a política de 

investimentos, sinalizando quando as mesmas não 

estiverem aderentes aos atos do Conselho Deliberativo e 

de Investimentos, tendo em vista os interesses dos 

participantes e promovendo análise de risco das 

principais atividades;  

 Legalidade – elaborar e executar modelo de 

monitoramento dos atos de gestão da Fundação, 

considerando a necessária conformidade com a 

legislação pertinente;  

 Equilíbrio de contas – analisar sistematicamente os 

demonstrativos e relatórios financeiros de forma tendo 

em vista as necessárias atividades para expansão 

das reservas técnicas da instituição dentro dos 

parâmetros esperados;      

 

 Conformidade – aprimorar o sistema de auditoria 

permanente tendo em vista o estudo da legislação e 

normativos pertinentes;  

 Transparência – garantir a publicação tempestiva das 

informações necessárias aos usuários para 

acompanhamento da evolução de suas reservas;  

 Representatividade – atuar como instância 

representativa de todo e qualquer participante, 

promovendo a defesa de seus interesses;  

 Pro atividade – buscar oportunidades de ampliação do 

retorno aos participantes em consonância com a Política 

de Investimentos. 

 

 

Chapa 3- Solidez e Transparência – Conselho Fiscal 
 



 

 

 
 

 

Propostas: 

A chapa preza defender o interesse do servidor na 

fiscalização do seu fundo de previdência complementar. 

  políticas de investimento; 

 Implementar melhorias no sistema de 

prestação de contas aos participantes; 

 

 

 

 

 Assegurar ao participante o acesso simplificado 

e a ampla compreensão dos extratos; 

 Dar publicidade às atas de reunião dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal aos 

participantes do plano; 

 Melhorar a comunicação com os participantes 

(simuladores, rentabilidade, IR, benefício 

programado, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapa 4- Transparência para todos – Conselho Fiscal 
 



 

 

 

 

 

 

Propostas: 
 

 Fiscalizar com cuidado e transparência, a 

aplicação do plano de investimentos; 

 Efetivar programa de instrução: "Seu futuro 

começa hoje" - voltado para tirar dúvidas 

dos afiliados RJPrev e para trazer novos 

afiliados, nas instituições públicas do 

estado; 

 

 

 

 

 

 

 Elaborar um cronograma de palestras para 

2015 a serem realizadas, de preferência 

nos locais onde tenham sido realizados 

concursos públicos recentemente, com os 

objetivos de dirimir dúvidas dos novos 

servidores e trazê-los ao plano de 

previdência complementar; 

 Colaborar no que for possível para que a 

RJPrev, realize seu concurso público em 

2015; 

 Participar da estruturação do projeto do 

plano de investimentos dos próximos anos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapa 5- Garantido – Conselho Deliberativo 
 



 

 

FALE CONOSCO 

Telefone: (21) 2334-9653 / 2333-4161                   

  E-mail: atendimento@rjprev.rj.gov.br 

Assuntos de eleição:comissaoeleitoral@rjprev.rj.gov.br 

Endereço: Avenida Rio Branco n°185 sobreloja 203  

Horário de atendimento: 9h às 18h. 

Curta no Facebook:facebook.com/rjprev 

Siga nos no Twitter: twiter.com/rjprev 

 

 
DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Diretor Presidente  

Harlens Pacheco de Morais  

 

Diretor de Administração  
Marcelo Fresteiro Dias Ferreira 

 
CONSELHO DELIBERATIVO 

Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins (Presidente)  

Leonardo da Cunha e Silva Espíndola Dias  

George André Palermo Santoro 

Gustavo de Oliveira Barbosa 

Lucia Lea Guimarães Tavares 
Agostinho Teixeira de Almeida Filho 

 

Suplentes 

Francisco Antônio Caldas Andrade Pinto  

Cláudio Roberto Pieruccetti Marques 

Paulo Sérgio Braga Tafner 

Roberto Moisés dos Santos  

Sérgio Eduardo dos Santos Pyrrho 

José Roberto Portugal Compasso 

 

 

 

 
CONSELHO FISCAL ATUAL 

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes 

(Presidente) 
Marcelo Alves Martins Pinheiro 

Eduardo da Silva Lima Neto 

Roberto Lúcio Cordeiro 

 

Suplentes 

Amadeu da Costa Rodrigues 

Carolina Durão Miranda 

Marcelo Vieira de Azevedo 

Manoel Augusto do Nascimento 

 
COMISSÃO ELEITORAL 
 
Presidência 

Luciana Oliveira da Silva Senna 

Secretário geral 

Rômullo Oliveira de Freitas 
Membro 

Rachel Mercedes Penha de Castro 

 
Diagramação e conteúdo 

Rosana Freitas 

Assessoria de Comunicação 
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