
01 – PAULO GOMES 

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Lotação: Previ-Rio 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 15 ANOS 

 

Propostas:  

 Atuação constante em defesa do patrimônio do Previ-Rio/Funprevi; 

 Assegurar o direito dos servidores a estabilidade, bem como a 

recuperação da capacidade do Previ-Rio/Funprevi; 

 Lutar para aproximação e simplificação da informação aos segurados; 

 Apoio com sensatez a todos anseios dos servidores; 

 Não ter outros interesses, caso eleito, senão defender o direito dos 

servidores que irá representar; e 

 "jeton", caso eleito, doado para a instituição. 

 

 

02 – ULYSSES SILVA 

Cargo: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA   

Lotação: Previ-Rio 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 19 ANOS 

 

Propostas:  

 Novas receitas para o Previ-Rio/Funprevi que passem pela substituição 

das terceirizações, revisão das renúncias fiscais e aproveitamento de 

imóveis próprios da Prefeitura; 

 Recuperação do financiamento imobiliário e outros empréstimos do 

Previ-Rio; 

 Cobrança das dívidas da Prefeitura com Previ-Rio/Funprevi e defesa 

radical do nosso patrimônio; 

 Reintegrar a Creche Institucional e consolidar Auxílios com seus 

respectivos Planos de Custeio; e 

 Retomar o envio de contracheques para idosos com restrições de 

acesso à internet. 

 

 

 



 

03 – FATIMA BARROS 

Cargo: PROFESSORA 

Lotação:  4ª CRE 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 30 ANOS 

 

Propostas:  

 Restabelecer os benefícios assistenciais, inclusive, a carta de crédito 

dos servidores municipais; 

 Fiscalizar os Atos de Gestão: contratos, publicações, convênios, etc; 

 Atuar para continuar as atualizações dos cálculos atuariais da instituição 

Funprevi; 

 Defender a capitalização do Funprevi; 

 Continuar sendo a voz do servidor  no CAD,  restabelecendo a gestão 

de valorização dos servidores municipais; e 

 Lutarei pela aprovação  do Projeto de Lei 855/2018, que recupera os 

recursos pertencentes ao Funprevi.  

 

04 – PROFESSOR  OCIMAR 

Cargo: PROFESSOR 

Lotação: CIEP PRIMEIRO DE MAIO 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro:  

 

Propostas:  

 Lutar pela manutenção e fortalecimento dos auxílios; 

 Lutar pelo restabelecimento do Programa Carta de crédito; 

 Fiscalizar a aplicação dos recursos do Funprevi; 

 Lutar pela universalização da utilização do Clube do servidor; 

 Dar maior publicidade às ações do Conselho entre outras; 

 Lutar para que os passivos devidos ao Instituto sejam integrados ao 

nosso patrimônio; 

  Estabelecer um canal digital direto com os segurados para informações; 

 Buscar estratégias de restabelecer o envio de contracheques, 

principalmente aos aposentados. 

 

 

 



 

05 – THIAGO AMEAL 

Cargo: AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 

Lotação: CASA CIVIL 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 7 ANOS 

 

Propostas:  

 Tornar obrigatória a  transmissão  das sessões do CAD na internet; 

 Aumento de 02 (duas) vagas para  servidores  no CAD; 

 Eleição dos representantes de servidores para o Conselho Fiscal; e 

 Propor a inclusão: art. 15 - A: Os conselheiros são invioláveis por seus 

atos e manifestações no exercício de suas atribuições, nos limites do 

ordenamento jurídico, sob pena de caracterizar perseguição. §1º Para 

garantir o exercício livre e  responsável de suas atribuições, os 

conselheiros não podem ser exonerados de seus cargos e funções já 

ocupados, somente para ocupar nível maior. §2º As incompatibilidades 

de acúmulo ou por afastamento laboral nos casos previstos em lei, 

excetuam o §1º. 

 

06 – ROBSON GONÇALVES 

Cargo: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

Lotação:  URBANISMO  

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 16 ANOS 

 

Propostas:  

 Manter vigilância constante nos atos do Previ-Rio; 

 Promover discussões no Conselho sobre questões realmente 

fundamentais para os servidores; 

 Lutar para que o Sistema de Cartas de Crédito permaneça sobre a 

administração do Previ-Rio e que sejam oferecidos novos 

financiamentos imobiliários; 

 Melhores  condições de trabalho para os servidores do Previ-Rio, 

objetivando fortalecer o Instituto valorizando sua operacionalidade; e 

 Propor debates sobre uma reforma na lei que regulamenta a previdência 

municipal, sob o ponto de vista dos servidores na administração e 

decisões do Previ-Rio. 

 

 



07 – ANGELA BARBOSA 

Cargo: PROFESSORA 

Lotação: APOSENTADA 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 28 ANOS 

 

Propostas:  

 Lutar por um Instituto Autônomo e Transparente; 

 Defender os direitos adquiridos  dos Servidores, aposentados e 

pensionistas ampliando os benefícios já existentes; 

 Buscar mais benefícios que propiciem um melhor modo de vida a todos 

os Servidores; aposentados e pensionistas; 

 Repassar e divulgar orientações a todos para que tomem conhecimento 

do que acontece no Conselho do Previ-Rio; 

 Tornar o  Previ-Rio cada vez mais forte; solidário e representativo; e  

 Quero ser sua Voz mais uma vez a frente do Conselho de 

Administração  do Previ-Rio. 

 

 

 

08 – DÓROTY 

Cargo: CIRURGIÃ DENTISTA 

Lotação: SMS 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro:  45 ANOS 

 

Propostas:  

 Exercer uma constante vigilância na aplicação de nossos recursos 

financeiros;  

 Primar pela total transparência na gestão de nosso patrimônio; 

 Acompanhar a situação da saúde financeira  do Previ-Rio; 

 Votar sempre visando o coletivo salvaguardando o interesse do 

funcionário municipal;  

 Supervisionar para que as diretrizes de investimento e alocação de 

recursos do Previ-Rio sejam proficientes e utilizadas para seu único fim 

que é o custeio dos benefícios a segurados e pensionistas; e  

 Representar, de forma digna nossos interesses. 

 

 



09– AUDITOR GUSTAVO CRETTON 

Cargo: TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 

Lotação: CONTROLADORIA GERAL  

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 24 ANOS 

 

Propostas:  

 Ampla divulgação do que é tratado no Conselho de Administração; 

 Garantias de aposentadorias e pensões, com constante estudo       

previdenciário  e atuarial; 

 Contratação de auditoria externa independente;  

 Transparência total das finanças;  

 Responsabilização  dos administradores; 

 Reestruturação financeira do Funprevi; e 

 Aperfeiçoamento dos benefícios assistenciais (natalidade, educação, 

funeral, adoção, post-mortem e plano de saúde). 

 

 

10 – RODRIGO CHAVES 

Cargo: AGENTE DE TRABALHOS DE ENGENHARIA 

Lotação: SMUIH 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 7 ANOS 

 

Propostas: 

 Representar o corpo Médio/Técnico na busca de transparência e maior 

visibilidade na tomada de decisões internas; 

 Exercer de forma democrática supervisão e operação do Previ-Rio e 

Funprevi; 

 Gerir consultivamente e com zelo os orçamentos, planos e programas. 

 Manter os benefícios vigentes e rever os suspensos; 

 Manifestar-se imediatamente sobre todas as questões dirigidas pelos 

servidores; 

 Propor aos representantes do conselho, audiências públicas, quando 

não forem possíveis, disponibilizar áudio e vídeo, para consulta e 

controle dos segurados; e 

 Propor aos gestores do executivo, dentro dos tramites legais, a 

substituição de agentes contratados, por servidores do quadro 

permanente. 

 



 

 

11 – CELINA MACRINI 

Cargo: PROFESSORA 

Lotação: FUNDAÇÃO JOÃO GOULART 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 33 ANOS 

 

Propostas: 

 Quero atuar no CAD para ser o elo entre as demandas dos servidores e 

o poder público; 

 Quero levar a fala de servidores ativos e aposentados, bem como de 

pensionistas ao CAD; 

 Quero entender como se dão as deliberações do Conselho e poder 

devolver aos servidores em linguagem acessível; 

 Quero manter uma plataforma de comunicação entre mim e os 

servidores, para pautar questões a serem levadas ao Conselho; 

 Quero decodificar planilhas e balancetes do Previ-Rio para entender e 

construir caminhos para resguardar nossos direitos como servidores.  

 

 

12 – ANGELICA 

Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM 

Lotação: INATIVA 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 31ANOS 

 

Propostas: 

 Defender os direitos e benefícios dos servidores conquistados junto ao 

Previ-Rio;  

 Defender o direito a Saúde Ocupacional do Servidor Ativo; 

 Defender a paridade salarial dos Inativos e Pensionistas com os 

Servidores Ativos; 

 Defender o Concurso Público e reposição dos Cargos;  

 Retorno dos Financiamentos aos Servidores; e  

 Transparência e publicidade dos ativos e passivos das contas do Previ-

Rio. 

 



 

13 – LEONAM ESTRELLA 

Cargo: ARQUITETO / URBANISTA 

Lotação: 11ª DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 30 ANOS 

 

Propostas: 

 Lutar por recursos que garantam aposentadorias e pensões pelo 

Funprevi; 

 Lutar pela redução das alíquotas de contribuição dos servidores ativos e 

aposentados; 

 Lutar pela transparência administrativa dos recursos e decisões sobre o 

Funprevi; 

 Lutar pela democratização dos Conselho de Administrativo e 

Presidência do Previ-Rio;  

 Lutar pelas conquistas previdenciárias do servidor e contra a PEC da 

Previdência; 

 Lutar para garantir em lei que o Diretor de Previdência se já eleito pelos 

segurados; e 

 Lutar para cancelar o perdão da dívida concedido pelo Funprevi ao 

Tesouro Municipal. 

 

14 – EVARISTO 

Cargo: CONTADOR 

Lotação: CONTROLADORIA GERAL  

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro:  

 

Propostas: 

 Supervisão e acompanhamento da política de investimentos  do 

Funprevi e dos benefícios do Previ-Rio; 

 Promover trabalhos junto ao CAD, utilizando as análises atuariais e 

informações  do Controles Internos e das Auditorias realizadas que 

visam o saneamento do desequilíbrio financeiro e atuarial; 

 Zelar pelas condições de capitalização do Previ-Rio e Funprevi, inclusive 

com retorno ao financiamento de imóveis via Carta de Crédito; e 

 Defender as medidas estruturantes para o Previ-Rio e capitalizadoras ao 

Funprevi aprovadas pelo  Serviço Público Municipal.  

 



 

15 – GM - LEANDRO 

Cargo: GUARDA MUNICIPAL 

Lotação: CÃMARA DOS VEREADORES 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 13 ANOS 

 

Propostas: 

 Continuar defendendo os interesses dos servidores municipais; 

 Dar  publicidade às decisões tomadas pelo Conselho; 

 Empenhar-se para tornar os benefícios dos servidores sempre justos e 

dentro do esperado por todos; e 

 Acompanhar a execução dos orçamentos e dos planos, programas e 

projetos aprovados pelo Conselho. 

 

 

16 – DALILA BRITO 

Cargo: FISCAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Lotação: COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 45 ANOS 

 

Propostas: 

 Viabilizar a retomada do programa de financiamento imobiliário, 

atualizando legislação para previsão da concessão de incentivos à 

quitação antecipada dos financiamentos em andamento; 

 Defender a adoção de medidas estruturantes para capitalização do 

Funprevi,  prevendo novas fontes de receitas; 

 Equacionar débitos do Tesouro Municipal com o Funprevi, mediante 

programa de saneamento das dívidas existentes; 

 Fiscalizar e exigir transparência na gestão do Previ- Rio /Funprevi; e  

 Humanizar a relação entre os Segurados e Previ-Rio/Funprevi, com 

adoção de políticas permanentes de comunicação e acolhimento. 

 

 

 

 



 

17 – ELIANE REIS 

Cargo: TRABALHADORA 

Lotação: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Tempo de serviço no Município do Rio de Janeiro: 31 ANOS 

 

Propostas: 

 Ao apreciar os atos julgados pelo Conselho, sempre buscarei o melhor 

para o servidor; 

 Manter os benefícios atuais e se possível, com a melhora do Fundo, 

ampliá-los; 

 Lutar pelo pagamento da dívida do Tesouro com o Fundo do Previ-Rio; 

 Retornar com as operações de créditos que possam gerar rentabilidade 

ao Fundo, como por exemplo: os financiamentos imobiliários e os 

empréstimos consignados; e 

 Retorno da concessão do plano de saúde nos moldes anteriores, ou 

seja, sem coparticipação. 

 


