


APRESENTAÇÃO
Rogério Cardozo, concorre a vaga de Membro Titular do 
Conselho Deliberativo, com o número 13, tendo como 
Suplente Galba Veras. Edmar Setembrino disputa o 
mandato tampão do Conselho Fiscal, sob o número 42, já 
que há a necessidade de ocupá-la em virtude da renúncia 
do atual Suplente. Todos com muitos anos de vivência e 
ampla experiência nos assuntos da Fachesf, sempre 
representando os Participantes e Assistidos nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, mediante eleição direta.



ROGÉRIO CARDOZO
CONSELHEIRO DELIBERATIVO
Engenheiro Civil, trabalhou na CHESF por 
19 anos. Em 1995 optou por se transferir 
para a Fachesf atraído pela proposta de 

trabalho. Tem uma larga experiência na área de 
previdência. Há 25 anos atua na Diretoria de Benefícios 
onde exerceu o cargo de gerente das áreas de 
Empréstimo, Seguro e Folha de Pagamento. Foi assessor 
da Diretoria de Benefícios e Coordenador do Comitê de 
Previdência da Fachesf. Atualmente é gerente de cálculo e 
concessão de benefícios previdenciários da Fundação e do 
Posto Prisma (Convênio com o INSS). No período de 2004 
a 2008 foi eleito pelos Participantes e Assistidos  para 
representá-los como Membro Titular do Conselho 
Deliberativo da Fachesf. Foi Conselheiro por dois 
mandatos  da Associação Nacional dos Participantes dos 
Fundos de Pensão - ANAPAR e membro da Comissão 
Técnica Nacional de Seguridade da Associação Brasileira 
de Entidades de Previdência Fechada - ABRAPP.
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GALBA VERAS
SUPLENTE
José GALBA VERAS Barboza, foi 
empregado da Chesf por 40 anos, onde 
ocupou várias áreas gerências por 

quase 20 anos. Com vasta experiência profissional, foi 
também Conselheiro Fiscal e Deliberativo, eleito, por 
quase 12 anos.

É advogado, com especializações nas áreas de Gestão e 
de Pessoas, além de participação em vários cursos e 
treinamentos, determinantes para uma boa gestão.
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EDMAR SETEMBRINO
SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL 
MANDATO TAMPÃO
Formado em engenharia mecânica, 
trabalhou na Chesf desde maio de 1977 

até 2013, quando se aposentou. Foi chefe do serviço de 
manutenção mecânica de da Usina de Boa Esperança, 
Assessor da Gerência Regional de Teresina, 
Administrador Regional de Boa Esperança, 
Coordenador da Divisão de Construção de Teresina e 
Gestor de Empreendimentos na Superintendência de 
Construção em Recife. Foi eleito para o Conselho 
Deliberativo da Fachesf em dois períodos 1993 a 1997 e 
2004 a 2008.
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13 COMPROMISSOS
1. Atuar para que a Fachesf intensifique o seu Programa 
de Educação Financeira e Previdenciária junto aos nossos 
Participantes, de forma a permitir um melhor 
entendimento dos nossos Planos Previdenciários, 
diminuindo as insatisfações.

2.    Criar condições para que o associado da Fachesf seja 
efetivamente participante das decisões relevantes da 
Fundação e não apenas que seja participado delas.

3.   Estar mais próximos dos Participantes e Assistidos, 
garantindo uma gestão mais democratizada, sabendo da 
real necessidade do participante e lutar pela 
implementação de mudanças que garantam uma gestão 
da Fundação, ainda com maior transparência, segurança 
e fluidez nas informações.

4.  Apoiar o PDC 956/18, em tramitação na Câmara 
Federal que susta os efeitos da Resolução CGPAR 23 que 
reduz a participação das empresas públicas nos planos de 
saúde dos seus empregados.
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5. Propor ações à Diretoria da Fachesf que 
contribuam para melhorar o desempenho dos Planos 
de Saude como a confecção de um manual para a 
melhor orientação do usuário quanto à sua utilização, 
assim como reforçar a fiscalização dos diversos 
procedimentos pela rede credenciada.

6.   Juntar-se à luta para evitar a alteração normativa 
proposta pela Previc, e em discussão no CNPC, que é a 
possibilidade de alterar a Resolução CGPC 08 para 
permitir aos fundos de pensão mudarem índices de 
correção dos benefícios já concedidos e retirar, dos 
regulamentos dos planos, os índices de reajuste a 
serem aplicados aos benefícios. Se aprovada, os 
associados dos fundos de pensão podem não ter mais a 
garantia de reajuste automático da aposentadoria por 
índice de inflação.
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7.  Atuar e votar a favor de todas as propostas que 
permitam a solvência dos Planos previdenciários e de 
saude, preservando o direito dos seus Participantes, 
Assistidos e Beneficiários.

8. Atuar votando favoravelmente nas proposições e 
diretrizes para a otimização dos custos administrativos da 
Fachesf, seja na redução destes, seja na maximização das 
receitas, focando, principalmente o ganho de escala dos 
custos administrativos per capta dos Planos de Saude e 
de Previdência.

9.   Atuar, propondo e votando a favor da prospecção de 
novos planos de benefícios previdenciais e de saude, 
visando fortalecer a Fachesf para o presente e futuro.

10. Atuar no acompanhamento e com diretrizes e 
propostas para inovações e aprimoramento que 
proporcionem melhores condições para Participantes, 
Assistidos e Beneficiários dos Planos Previdenciários e de 
Saude.
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11.   Atuar, contribuindo com proposições para a obtenção 
da melhor rentabilidade possível aos negócios da 
empresa, bem como contribuir fortemente para 
assegurar a continuidade dos benefícios administrados 
pela Fachesf.

12. Propor a mudança do Regulamento do Plano 
Realizeprev para permitir a inclusão da apólice de seguro 
de vida, facultativo e com capital negociado entre o 
segurado e a seguradora. Esta mudança permitirá que a 
Fachesf continue como estipulante da apólice.

13.  Propor mudanças nas coberturas da apólice do 
seguro de vida para que a taxa seja competitiva e acessível 
ao assistido.
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NOS DIAS 2, 3 E 4 DE DEZEMBRO
VOTE 13 PARA O CONSELHO DELIBERATIVO
E 42 PARA O MANDATO TAMPÃO DO FISCAL




