
ATA SUMÁRIA DA 104ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO – PREVI-RIO 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de maio de 2015, às 9 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. ORDEM DO DIA: 1) Apreciação da Ata Sumária da 103ª Sessão Ordinária do CAD. 2) 

Assuntos Gerais. 
 

3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pelo Conselheiro Roberto Rodrigues, 
Presidente do PREVI-RIO. Aberta a sessão, a síntese que compõe o item 1 da pauta, 
previamente encaminhada aos membros do CAD, via e-mail, foi aprovada por 
unanimidade e devidamente rubricada pelos conselheiros. Na análise do item 1, o 
Conselheiro Marcio Alexandre da Silva Ferreira, apesar de concordar com os termos 
da síntese em apreciação, que registra o enfrentamento do item 1 durante a 103ª 
Sessão Ordinária do CAD, requereu a retificação de seu voto alterando 
diametralmente oposta seu posicionamento acerca do tema. O Conselheiro Roberto 
Rodrigues ponderou que o entendimento de cada membro do Conselho sobre cada 
item da pauta é emitido na respectiva sessão, durante a apreciação da ordem do dia 
publicada na convocação da sessão, em observância ao estabelecido no § 1º do 
artigo 11 do Regimento Interno do CAD. O Conselheiro Marcio Alexandre da Silva 
Ferreira propôs o envio do material concernente à pauta a ser apreciada pelos 
membros do Conselho de Administração juntamente com a convocação da sessão 
correlata, para ciência prévia dos pontos em apreciação. O Conselheiro Roberto 
Rodrigues relatou que a Presidência do Instituto enviará o material concernente à 
pauta a ser apreciada na sessão do Conselho aos conselheiros juntamente com a 
convocação da sessão correlata. O Conselheiro Alberto Balassiano relatou que o 
Conselho Fiscal do PREVI-RIO aprovou a criação de um grupo de trabalho para 
realizar um estudo técnico sobre o déficit atuarial. O Conselheiro Alberto Balassiano, 
referendando a proposta do COF, propôs ao Conselho de Administração a criação de 
um grupo de trabalho para analisar a questão. O Conselheiro Roberto Rodrigues 
relatou que o PREVI-RIO tem uma atuária que está trabalhando nessa questão e 
informou que quem atualmente elabora a avaliação atuarial do Instituto é a Caixa 
Econômica Federal. O Conselheiro Alberto Balassiano propôs que as conclusões do 
estudo técnico acerca do déficit atuarial que o PREVI-RIO está realizando sejam 
apresentadas ao CAD. O Conselheiro Roberto Rodrigues apresentou ao Conselho um 
quadro sobre como foi realizado o processo de escolha das operadoras do Plano de 
Saúde do Servidor Municipal - PSSM, salientando que o procedimento foi concluído e 
que em 1º de junho de 2015 começa o atendimento. O Conselheiro Roberto 
Rodrigues destacou que o nível de qualidade do atendimento que o PSSM vinha 
proporcionando aos servidores será mantido pelas novas operadoras CABERJ e 
ASSIM. O Conselheiro Roberto Rodrigues ressaltou que o Plano de Saúde do 
Servidor Municipal tinha a adesão de 141.000 vidas e este número elevou-se para 
146.000 vidas, após o último período de janela de adesão. O Conselheiro Evandro de 
Moraes Pimenta parabenizou a equipe do PREVI-RIO, elogiando os técnicos 
publicamente, pela atuação em todo o processo pertinente ao PSSM, destacando que 
os procedimentos adotados no PSSM foram bem sucedidos, como comprovam os 
números. O Conselheiro Roberto Rodrigues encerrou a sessão. 
 

4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Roberto Rodrigues – Presidente do PREVI-RIO – 
Vivianne Velasco Fichtner Pereira – Suplente do Procurador Geral do Município – 
Marcelo Ribeiro de Freitas – Suplente do Secretário Municipal de Administração – 



Marcio Alexandre da Silva Ferreira – 1º Eleito – Alberto Balassiano – 2º Eleito – 
Evandro de Moraes Pimenta – 3º Eleito – Angela Barbosa – 4º Eleito. 
 
 


