
 
 

 
VOTE CHAPA 13 

 
Titular: Mônica Regina Reis  

Suplente:Renata Aparecida Silva Ribeiro 

Soluções de tecnologia de 
informação 

PROPOSTA: 
 

Desempenhar a função fiscal zelando pela perenidade e sustentabilidade da 

FRG, inovando nos processos e controles, se necessário, com o 

acompanhamento dos investimentos e do Sistema Atuarial, contribuindo e 

orientando os atos do Conselho Deliberativo e da Diretoria, com pareceres 

concisos e transparentes sobre os negócios e propostas orçamentárias, de tal 

forma que a Fundação possa manter os seus planos de previdência e de saúde 

entre os melhores do mercado, posicionada entre os maiores e mais bem 

avaliados fundos de pensão do País. 

Mônica Regina Reis, Economista, trabalha em 

FURNAS desde 2002, inicialmente como 

contratada e depois como funcionária efetiva a 

partir de julho/2004, tendo sido aprovada no 

Concurso Público de 2002. A experiência 

adquirida com a implantação do CSC de 

FURNAS, implantação do projeto do CSC do 

Sistema ELETROBRAS e estar à frente da 

Diretoria de Administração e Finanças da 

ELETRONUCLEAR  associada à sua formação 

acadêmica permitiu desenvolver o espírito de 

trabalhar com grande transparência dentro das 

práticas de governança, ser altamente 

conectada, ativa e engajada bem como 

entender de finanças, regulamentos e riscos. 

O currículo encontra-se disponível no site da 

FRG.  

Renata Aparecida Silva Ribeiro, 

Administradora, trabalha em FURNAS desde 

fevereiro de 2005 como funcionária efetiva 

aprovada no Concurso Público de 2002. Sua 

experência trabalhando em diversas 

localidades de FURNAS e principalmente 

trabalhando no Gabinete da 

Superintendência do CSC desenvolveu sua 

capacidade de observar a governança, a 

legislação e o risco  inerente aos processos. 

O fato de ter sido multiplicadora do sistema 

SAP capacitou-a a entender dados e 

transforma-los em informação, capacidade 

de síntese e análise, transparência e 

comprometimento. 

O currículo encontra-se disponível no site da 

FRG.   

 

CHAPA 13 

Vote em quem terá o 

compromisso de 

fiscalizar com ética e 

excelência, alinhado 

à missão, visão e 

valores da Fundação 

Real Grandeza, que 

são, entre outros, 

garantir os 

benefícios aos seus 

participantes, 

valorizando e 

respeitando as 

pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMETIMENTO, COMPETÊNCIA E TRANSPARÊNCIA 

Governança eficiente começa com a eleição dos seus representantes 

 


