
Eleições 2019 para o Conselho Fiscal 

Fundação Real Grandeza 

Dupla 14 – Competência e Compromisso com o 
Participante! 

 

José Henrique da Costa 

• Empregado de Furnas Centrais Elétricas desde 2005 (Concurso 
Público 2002) é secretário executivo da Comissão de Ética de 
Furnas, Bacharel em Direito e Bacharel em Administração de 
Empresas, com MBA em Previdência Complementar; MBA em 
Gestão Empresarial – Finanças; Pós Graduação “Setor Elétrico: 
Relações Internacionais e de Governo”; Pós-Graduação em Direito 
Tributário; Pós-Graduação em Engenharia Econômica, etc;  
• Trabalhou como Profissional Nível Superior na DA; 
• Foi Conselheiro Fiscal da Fundação Real Grandeza de 2011 a 
2015, realizando o acompanhamento das atividades da entidade 
e avaliando possíveis riscos (controles internos, investimentos, 
relatórios atuariais, auditorias, relatórios semestrais do Conselho 
Fiscal, etc); 
• Responsável pela implantação, em 2001, do Plano CD na DBA 
Engenharia de Sistemas, em conjunto com a Petros (Fundo de 
Pensão da Petrobras). 
• Foi um dos fundadores do Plano BD do Fundo de Pensão Valia, 
da Vale do Rio Doce S/A; 
• Possui a Certificação de Profissionais dos Fundos de Pensão 
emitida pelo Instituto de Certificação Institucional e dos 
Profissionais de Seguridade Social - ICSS (Instituto de Certificação 
de Seguridade Social), obtida por prova escrita, o que atende ao 
Art. 8º da Resolução CMN nº 3792/2009, válida até 01/07/2020. 
 

Lázaro Brito trabalha em FURNAS desde março de 1992 no Centro 
Tecnológico de Engenharia Civil (GST.E), em Aparecida de 
Goiânia. Possui MBA em Gestão Financeira, Controladoria e 
Auditoria pela FGV. É responsável pelo PMO (escritório de 
projetos) de P&D da GST.E. Atualmente também desenvolve 
trabalhos em análise e gestão de riscos nos projetos de 
transmissão do PGET / PAC Furnas, coordenados pela EP.E. 
Trabalhou com desenvolvimento de diversos sistemas 
computacionais no âmbito dos laboratórios de concreto e solos de 
Furnas. Atuou como Auditor de qualidade e sistema de gestão ISO 
9001 em empreendimentos de geração, tais como as usinas de 
Serra do Facão, Batalha, Simplício e Santo Antônio. Participou do 
Projeto Sintonia como Multiplicador SAP no módulo FIAA.  

 

 

 

José Henrique da Costa (Titular) Lázaro Menezes Brito (Suplente) 

Nosso Diferencial  
 

� Amplo conhecimento técnico para deliberar sobre as questões da Fundação Real Grandeza 
 

� Independência de grupos político-partidários, garantindo liberdade de atuação. 
 

Nosso Compromisso 
 

� Prestar contas e interagir com o participante ao longo do mandato, para ouvir a sua 
opinião e representá-lo de fato atuando na fiscalização. 

Nossas Propostas 
� Trabalhar com compromisso pela Sustentabilidade da Real Grandeza".  

� Trabalhar pela melhoria contínua, para proporcionar menores custos e redução das de 
depesas administrativas, beneficiando Ativos e Assistidos. 

 

� Ampliar no Conselho as discussões e fiscalização sobre os Planos BD e CD, visando oferecer 

melhores condições para seus Participantes através de estudos para diminuição de gastos na 
administração dos planos. 

 
� Atuar no Conselho Fiscal da Fundação de forma mais estratégica, em conjunto com o Conselho 
deliberativo acompanhando e fiscalizando às diretrizes metas e objetivos a serem atingidos pela 
Gestão, respeitando rigorosamente as melhores práticas de governança. 
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