
ATA SUMÁRIA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  

PREVI-RIO 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de junho de 2012, às 11 h, na sala de reuniões do Gabinete da 
Presidência do PREVI-RIO, situado na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Anexo – 11º andar – Cidade 
Nova, nesta cidade. 

 
2. MEMBROS PARTICIPANTES: Roberto Rodrigues – Presidente do PREVI-RIO; Pedro Paulo 

Arruda Correia – Diretor da Diretoria de Investimentos do PREVI-RIO; Ricardo Ferraz de Lima – 
Diretor da Diretoria de Administração e Finanças do PREVI-RIO; Manoel Aristides Monteiro do 
Nascimento – Gerente I da Gerência de Contabilidade do PREVI-RIO; Marcelo Peron Gomes 
Monteiro – Gerente I da Gerência de Ativos Mobiliários do PREVI-RIO; Lídia Barboza da Silva – 
Gerente I da Gerência de Ativos Imobiliários do PREVI-RIO; André Gustavo Medeiros de Souza 
Lima – Representante da Secretaria Municipal de Fazenda. 

  
3. CONVIDADOS: Max Kelli Motta da Silva – Assessor Especial da Presidência; Lionio Ramos de 

Carvalho Junior – Diretor da Diretoria Jurídica do PREVI-RIO; Mauricio Borba Caruggi – 
Assistente I da Diretoria de Investimentos do PREVI-RIO; Aline da Rocha Gonçalves – Gerente de 
Processo I da Presidência do PREVI-RIO; Márcia Ferreira Ferraz – Subgerente II da Subgerência 
de Planejamento e Estudos da Gerência de Ativos Mobiliários do PREVI-RIO; Maria Fernanda 
Marques Lima – Subgerente II da Subgerência de Planejamento e Estudos da Gerência de Ativos 
Mobiliários do PREVI-RIO; Márcia Satiko Tomari – Subgerente II da Subgerência de Controle e 
Registro da Gerência de Ativos Mobiliários do PREVI-RIO; Paulo Ferreira Colaço – Representante 
da Controladoria Geral do Município.  

                            
4. PAUTA: Alteração de procedimento concernente às atividades do Comitê.  
       

5. ASSUNTOS TRATADOS: Cabe destacar que a partir desta data a reunião do Comitê de 
Investimentos do PREVI-RIO será presidida pelo Presidente do Instituto, Roberto Rodrigues, em 
observância ao disposto no § 3º do artigo 1º da Portaria PREVI-RIO N.º 828/2010, que altera a 
Portaria PREVI-RIO Nº 805/2009. Aberta a reunião, o Presidente do PREVI-RIO registrou que, em 
cumprimento às competências do COMIN definidas no Decreto Nº 32.574, de 27/07/2010, que 
trata da estrutura organizacional do Instituto, assim como em observância à pluralidade de áreas 
representadas pelos participantes do Comitê de Investimentos, o procedimento implementado nas 
atividades do Comitê será similar ao adotado na ocasião da retomada das reuniões do colegiado 
em abril de 2010, com a realização de discussão prévia entre os participantes, convidados e 
membros, acerca dos temas que compõem a pauta de cada reunião. O Presidente do Instituto 
salientou que o fluxo das informações entre os técnicos na análise prévia dos temas da pauta 
possibilitará o esclarecimento de dúvidas ante a complexidade de cada assunto a ser apreciado 
pelo COMIN. Por conseguinte, oportunizará ao Comitê a realização de reuniões produtivas com a 
discussão ampla acerca de cada tópico da pauta, sob a ótica de cada área envolvida na execução 
da decisão a ser tomada, para fins de pleno atendimento da transparência inerente às decisões do 
COMIN. O Presidente do Instituto enfatizou que deverá haver uma discussão entre os 
participantes do COMIN, sob todos os prismas, acerca de qualquer mudança expressiva no perfil 
da composição de ativos da carteira do PREVI-RIO e do FUNPREVI, incluindo não só o tipo de 
ativo como também o volume, deve ser analisada pelo Comitê de Investimentos do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município do Rio de Janeiro em uma perspectiva de longo prazo. 
O Presidente do PREVI-RIO relatou que o Comitê deve iniciar uma ampla discussão nas próximas 
reuniões acerca da questão dos títulos no valor de aproximadamente R$ 400.000.000,00 que 
vencem em agosto de 2012, com a participação de todos em decorrência da relevância do tema 
para o alcance da meta atuarial. O Presidente do Instituto salientou que o pleno conhecimento por 
todos os participantes do COMIN de todos os ângulos das questões a serem avaliadas pelo 
Comitê tem um outro prisma fundamental que é o de ser o parâmetro técnico do Conselho de 
Administração do PREVI-RIO na apreciação de diversos temas. O Presidente do Instituto relatou 
que os membros do Conselho de Administração participarão de um curso que aborda pontos da 
área de gestão de ativos e de passivos. O Presidente do Instituto encerrou a reunião. 


