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JUNTOS

PELO FUTURO

CANDIDATOS À
REELEIÇÃO PARA
O CONSELHO
DELIBERATIVO

REDUÇÃO DE CUSTOS
Com nossa participação ativa para aprovação
dos orçamentos de 2019 e 2020, algumas
despesas que estavam previstas foram
eliminadas e outras reduzidas.
Resultado: aproximadamente R$ 150 mil de
economia em 2019 com a redução negociada
dos salários dos diretores da RS-Prev,
diminuição do aluguel da sede e dos valores
destinados para palestras, cursos e aﬁns,
dentre outros.

INVESTIMENTOS

Atualmente, os recursos dos participantes estão
distribuídos em mais de 10 fundos de
investimento de importantes instituições,
selecionados a partir de criteriosa metodologia, com o
objetivo de aumentar a expectativa de
rentabilidade sem incorrer em riscos relevantes.
Antes dessa mudança, a RS-Prev concentrava todos
os recursos num Fundo do Banrisul, o que não
permitia usufruir dos benefícios da diversiﬁcação.
Nossa contribuição: atuamos de forma direta
no aperfeiçoamento das Políticas de
Investimentos para 2019 e 2020 e no incentivo à
diversiﬁcação dos investimentos.

APORTE ADICIONAL DE
RECURSOS PELO GOVERNO
Nas primeiras reuniões como participantes do
Conselho Deliberativo, conseguimos sensibilizar
o Governo sobre a importância de ser realizado o
aporte adicional de R$ 10 milhões para
estruturação inicial da Fundação.
Desfecho: a RS-Prev já recebeu cerca de 50%
deste novo aporte e a quantia remanescente
deve ser aportada ainda neste ano. Uma
conquista essencial para a Fundação.

SEGURO
Após elaboração de termo de referência, a
RS-Prev concluiu o certame para seleção da
empresa que irá oferecer seguro para benefícios
de risco aos participantes do Plano RS-Futuro.
Nossa atuação: pautamos este item nas
reuniões do Conselho e, com nossa insistência,
ele foi elencado como atividade prioritária para a
Diretoria-Executiva da RS-Prev no início de 2019.

DIRETRIZES DE GESTÃO
E PROPOSTAS DE TRABALHO
PARA OS PRÓXIMOS ANOS
GOVERNANÇA
E TRANSPARÊNCIA
Aprimorar os meios de proteção aos interesses
dos participantes e os mecanismos de controle
da RS-Prev, valendo-se de ajustes normativos e
operacionais que propiciem o
empoderamento da governança no âmbito da
Fundação e facilitem o acesso às informações
que são importantes aos participantes.

COMUNICAÇÃO
Ampliar as formas de divulgação e comunicação
da RS-Prev com intuito de angariar novos
participantes e assim diluir ainda mais o custo
ﬁxo da Fundação, permitindo também que o
custo por participante seja cada vez menor.

BENEFÍCIO ESPECIAL

Continuar incentivando e acompanhando a
criação de alguma espécie de benefício
especial na legislação estadual para os servidores
que já contribuíram em algum momento para o
RPPS e que migraram para o RPC.

INVESTIMENTOS
- Trabalhar para a manutenção de uma Política
de Investimentos que objetive rentabilidade
com segurança, estabelecendo diretrizes e
limites aos gestores da Entidade.
- Aprofundar o estudo de veriﬁcação da
viabilidade de criação dos perﬁs de
investimento na RS-Prev, a ﬁm de propiciar
que cada participante possa escolher um
conjunto de investimentos que faça mais
sentido para sua percepção de risco e retorno.
- Utilizar o serviço de custódia na SELIC para
tornar os investimentos em títulos públicos
mais econômicos e com menores custos.

EQUILÍBRIO ECONÔMICO
Manter o esforço em busca do equilíbrio
entre receitas e despesas administrativas
da RS-Prev.

ANTÔNIO JOSÉ SARKIS NETO
· Auditor-Fiscal da Receita Estadual desde 2007
(migrou para o Regime de Previdência Complementar e
aderiu à RS-Prev)
· Bacharel em Administração – UFJF
· Especialista em Gestão Financeira – FGV
· Especialista em Economia pela George Washington
University - Minerva Program
· Conselheiro Deliberativo Titular eleito pelos participantes
da RS-Prev para o mandato de 2018 a 2020.
· Certiﬁcado como Proﬁssional Anbima Série 20 - CPA 20

FELIPE CONTER LEITE
· Auditor-Fiscal da Receita Estadual desde 2016
(migrou para o Regime de Previdência Complementar e
aderiu à RS-Prev)
· Bacharel em Administração – UFRGS
· Conselheiro Deliberativo Suplente eleito pelos participantes
da RS-Prev para o mandato de 2018 a 2020.
· Certiﬁcado como Especialista em Investimentos Anbima - CEA
· Aprovado no Exame de Certiﬁcação para Agente Autônomo
de Investimento em 2007

Contamos com teu voto para
continuarmos agindo para o
aprimoramento da RS-Prev com o
objetivo de alcançarmos um futuro
melhor para todos nós!
Fale com a gente: chapajuntospelofuturo@gmail.com

