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Conheça a Chapa 1
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Carlos Alberto de 
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Comunicação Social

Dinis Vilela Prado
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Romilson Gonçalves 
da Silva

Adm. Empresas

Wilson Geraldo 
Machado

Eng. Eletricista

Jeferson Adão 
Silva
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Geraldo Humberto 
da Silva

Adm. Empresas

Vânia Lúcia Rocha 
de Almeida

Adm. Empresas

Juliana Marques 
M. Garcia

Adm./Advogada

Diretoria de Relações com Participante

Titular Suplente

Wilson de Almeida Pereira 
Advogado e Economista

Membro da Comissão de Direito 

Previdenciário da OAB/MG.

Jairo Roberto Fernandes 
Assistido

Engenheiro Civil 

FORLUZ Sustentável e de Todos
Somos uma chapa apartidária e independente

Você, participante Aposentado ou Ativo, 
será de fato representado por nós. 



Processo Eleitoral Forluz 2018
Votação: 21/05 a 07/06/2018

 Participar de forma ativa nas consultas e
audiências públicas que envolvam mudanças
regulatórias nos Fundos de Previdência
Complementar, visando manter a FORLUZ
blindada de intervenção política e partidária.

 Exercer fiscalização contínua, acompanhando e
divulgando os investimentos da FORLUZ,
denunciando qualquer prática que não seja de
interesse dos Participantes ou que venha a
incorrer em risco excessivo ao Plano.
Defendemos o que chamamos de Investimento
Responsável.

 Zelar para que os fundos da FORLUZ não tenham
aplicação diversa da estabelecida no estatuto, e
que sejam destinados exclusivamente à garantia
dos benefícios regulamentares.

 Contribuir de maneira profissional, estudando
meticulosamente a política geral de
administração da FORLUZ e de seus planos de
benefícios, zelando para que os dispositivos
legais vigentes sejam cumpridos, para que todos
os participantes tenham tranquilidade quanto à
administração.

Conheça as propostas da Chapa 1
Sustentabilidade da Fundação

Transparência

Demonstração do Resultado do Exercício da
FORLUZ, com o propósito de zelar pela saúde
financeira da Fundação.

 Manter um canal interativo com os participantes,
Canal News – por esse canal, você poderá
encaminhar comentários, sugestões e
reclamações às diversas instâncias da Fundação.
A DRP, por meio de informativo eletrônico,
comunicará todo fato relevante que envolva os
participantes, a patrocinadora e a FORLUZ. O
Canal News será utilizado para estabelecer um
relacionamento com os participantes e com a
direção da FORLUZ.

 Representar a opinião dos participantes nas
deliberações sobre os regulamentos relativos
aos Planos de Benefícios atuais e futuros,
defendendo seus interesses na Fundação.

 Ouvir as demandas individuais dos participantes
e atuar na sua tramitação, cuidando para que
sejam respondidas e, quando possível,
implementadas de forma ágil e eficaz,
observando os parâmetros legais e estatutários.

 Prestar contas anualmente dos atos da DRP e
Conselhos, divulgando a todos as ações dessas
áreas, de forma a evidenciar o
comprometimento da CHAPA 1 com os
participantes.

 Criar o programa – Ação FORLUZ de
Transparência – Esse programa é um
compromisso de aproximação dos participantes
com seus representantes. Tem como principal
tarefa colher e levar informações claras e de fácil
compreensão a todos os participantes, incluindo
as empresas: CEMIG TELECOM, ROSAL ENERGIA,
GASMIG, EFFICIENTIA, CEMIG, INDI, CEMIG
SAÚDE, SÁ CARVALHO, TAESA e FORLUZ. Essas
ações ocorrerão de forma sistemática e/ou sob
demanda e incluem visitas, palestras e
encontros, utilizando-se das plataformas virtuais
e visitas aos locais.

 Determinar, quando necessário, a realização de
auditoria por auditor independente, objetivando
apreciar os resultados das contas –
Demonstração

Segurança Financeira

 Prestar consultoria aos participantes de modo a
auxiliá-los em suas decisões, tais como: perfil de
investimento mais adequado, percentual de
contribuição e aportes e opções de recebimento
do benefício.

 Promover ações sobre Educação Financeira,
alcançando os participantes e familiares,
proporcionando conhecimento para decisões
prudentes.

 Fazer estudos detalhados antes de aprovar os
balancetes, as contas e o balanço anual da
FORLUZ como ação de fiscalização e controle
interno da FORLUZ.
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