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ELEIÇÃO RS-PREV 2022
Conselhos 
Deliberativo
e Fiscal

Conheça nossas PROPOSTAS

Trabalhar para uma Política de Investimento que alinhe 
rentabilidade e segurança, estabelecendo diretrizes e 
limites aos gestores do Plano.

Investimento

Buscar maior aproximação da Fundação com os servidores 
públicos, por meio, dentre outras medidas, de ações 
voltadas para a educação financeira e previdenciária, que 
expliquem os benefícios do plano patrocinado, visando à 
elevação do atual número de adesões.

Comunicação

Manter o foco em alcançar o equilíbrio entre receitas e 
despesas administrativas, visando à sustentabilidade 
financeira da Entidade no longo prazo.

Equilíbrio e Sustentabilidade

Lutar pelo aprimoramento contínuo dos mecanismos 
de governança da Entidade, valendo-se de ajustes nor-
mativos e operacionais que ampliem o nível de contro-
le e transparência.

Governança e Transparência

Atuar pela melhoria e ampliação dos serviços prestados 
aos participantes, propondo estudos para verificar a 
viabilidade do oferecimento de novos produtos.

Serviços
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CONSELHO DELIBERATIVO

Conheça seus 
REPRESENTANTES

• Servidor público desde 2009, migrou para o Regime de 
Previdência Complementar e aderiu à RS-Prev em 2017;
• Auditor do Estado, exerce atualmente a função de Chefe 
da Divisão de Controle da Administração Direta, na Conta-
doria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE;
• Bacharel em Ciências Contábeis – UFRGS;
• Especialista em Contabilidade, Auditoria e Finanças 
Públicas - UFRGS;
• Conselheiro Deliberativo Titular eleito pelos participan-
tes da RS-Prev para o mandato 2018-2022;
• Certificado como Profissional Anbima Série 20 – CPA 20.

JOCIÊ ROCHA
PEREIRA
Titular

CAROLINA DA 
CONCEIÇÃO
Suplente

• Servidora Pública desde 2011, migrou para o Regime de 
Previdência Complementar e aderiu à RS-Prev em 2017;
• Exerceu o cargo de atuária no Instituto de Previdência do 
Estado - IPERGS;
• Atualmente é Auditoria Pública Externa do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE-RS, onde atua 
na fiscalização de Regimes Próprios de Previdência Social e 
de Entidades Fechadas de Previdência Complementar;
• Bacharel em Ciências Atuariais - UFRGS;
• Conselheira Deliberativa Suplente eleita pelos participan-
tes da RS-Prev para o mandato 2018-2022;
• Certificada como Profissional Anbima Série 20 – CPA 20.



Acreditamos que acompanhando e fiscalizando de perto a gestão da Fundação 
RS-Prev podemos contribuir para a obtenção de uma previdência complementar 

segura e forte, que preserve a qualidade de vida dos servidores na aposentadoria.
Contamos com o seu VOTO!

FERNANDO 
BOKLIS
Titular

VALDEMYR 
GARCIA RIÊTA 
JÚNIOR
Suplente
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CONSELHO FISCAL

Conheça seus 
REPRESENTANTES

• Servidor da carreira de Analista de Planejamento, Orça-
mento e Gestão (APOG) desde 2010, migrou para o 
Regime de Previdência Complementar e aderiu à RS-Prev 
em 2017;
• Exerce atualmente o cargo de Diretor Adjunto do Depar-
tamento de Captação de Recursos (DECAP) e Chefe da 
Divisão de Assistência Técnica e Viabilidade de Projetos 
Especiais, da Secretaria de Planejamento, Governança e 
Gestão (SPGG);
• Bacharel em Ciências Contábeis - UFRGS;
• Especialista em Gestão Pública - UFSM;
• Mestre em Gestão Internacional e Liderança pela LBS de 
Viena/Áustria;
• Experiência atuando como Conselheiro Curador da 
UERGS;  Conselheiro Fiscal da AAPOG-RS e em auditoria na 
Deloitte.

• Servidor da carreira de Técnico Tributário da Receita Esta-
dual desde 2016, quando aderiu à RS-Prev;
• Exerce atualmente a função de Chefe da Seção de Gestão 
de Contratos no Departamento de Administração da 
Secretaria da Fazenda;
• Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais - UFSM;
• Especialista em Direito Constitucional Aplicado com capa-
citação para o Ensino no Magistério Superior - Faculdade 
Professor Damásio de Jesus;
• Trabalhou no Banrisul por 9 anos, atuando majoritaria-
mente na condição de Operador de Negócios PF.



Saiba mais 
sobre a ELEIÇÃO

A votação ocorrerá de 18/04 a 20/04/2022, sendo realizada exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico. 

A Comissão Eleitoral divulgará as informações sobre a votação e enviará as senhas pessoais aos 
habilitados a votar até o dia 14/04/2022.

Importante!
• Para receber as informações sobre a eleição, mantenha seu cadastro atualizado na Área 
do Participante no site da RS-Prev (www.rsprev.com.br) ou no aplicativo da RS-Prev.

• É necessário atingir o quórum mínimo de 10% do total de aptos a votar para que a 
eleição seja considerada válida. Portanto, mesmo na existência de chapa única, seu 
voto é importante!

Quando e como votar?

Eleição para escolha de dois representantes dos participantes do plano de previdência comple-
mentar oferecido aos servidores públicos do Estado do RS (e seus respectivos suplentes), um 
dos quais atuará no Conselho Deliberativo da Fundação RS-Prev e o outro no Conselho Fiscal da 
entidade. Os conselheiros terão mandatos de 4 anos.

O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da estrutura organizacional da RS-Prev, sendo 
responsável pela definição da política geral de administração da Fundação e de seus planos de 
benefícios. Dentre suas principais atribuições, também está a aprovação da política e da forma 
de gestão dos investimentos, bem como a autorização de investimentos e desinvestimentos que 
envolvam valores iguais ou superiores a cinco por cento dos recursos do plano.

Já o Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da RS-Prev, competindo ao colegiado, dentre 
outros, examinar e aprovar as demonstrações anuais contábeis, financeiras, atuariais e de 
benefícios da RS-Prev e sobre as contas da Diretoria-Executiva, assim como avaliar, periodica-
mente, os mecanismos de governança, de gestão e de controle da entidade.

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal possuem composição paritária entre representantes dos 
patrocinadores e dos participantes. Ou seja, metade dos membros são escolhidos, mediante 
votação, pelos participantes do plano. E a outra metade é indicada pelo Governador do Estado.

Que votação é essa?
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