
ATA SUMÁRIA DA 46ª 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 11 de setembro de 2008, às 16 h, na sala de reuniões do Gabinete 
da Presidência do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-
RIO, situado na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Bloco II – 11º andar – sala 1145 - Cidade Nova, 
nesta cidade. 

 
2. ORDEM DO DIA: 1) Clube do servidor – deliberação acerca da gestão e do estatuto, conforme 

deliberado na 45ª Sessão Ordinária do CAD (ago/08); 2) Apresentação de simulações elaboradas 
pela Assessoria de Apoio Técnico do PREVI-RIO acerca da universalização do Auxílio-Educação, 
conforme deliberado na 45ª Sessão Ordinária do CAD (ago/08) 3) Assuntos Gerais.  

 
3. DELIBERAÇÕES: Tendo em vista que o total de membros do CAD que compareceu à sessão não 

atingiu o quorum mínimo necessário para deliberação, previsto no § 1º do artigo 8º da Deliberação 
CAD Nº 01/04, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho de Administração do PREVI-
RIO, a reunião foi realizada sem a apreciação de questões. A sessão foi presidida pela 
Conselheira Dalila de Brito Ferreira. Aberta a sessão, foi lida a pauta do dia. A Conselheira Dalila 
de Brito Ferreira informou aos membros do CAD os principais aspectos do Fórum de Previdência 
e Assistência da Cidade do Rio de Janeiro, organizado pelo PREVI-RIO, cujo tema é Prever para 
Viver, que ocorrerá em 19 de setembro de 2008, no Hotel Novo Mundo, no Flamengo. A 
Conselheira Dalila de Brito Ferreira relatou que a programação do evento está disponibilizada no 
site do Instituto. Quanto ao item 1 – Clube do Servidor, a Conselheira Dalila de Brito Ferreira 
propôs o adiamento do assunto, tendo em vista que os técnicos da RIOURBE não puderam 
comparecer à sessão do CAD, por estarem cumprindo os diversos aspectos do empreendimento. 
A Conselheira Dalila de Brito Ferreira relatou que no estudo acerca da gestão do Clube do 
Servidor deverão ser considerados diversos modelos bem sucedidos na área pertinente ao lazer. 
A Conselheira Maria das Graças Muller registrou que o PREVI-RIO deve contratar diferentes 
empresas para as diversas áreas de atuação no Clube, tais como: limpeza e conservação, 
manutenção da piscina, etc. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira relatou que talvez haja vários 
contratos com a racionalização de custos. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira registrou que está 
empenhada em encontrar o melhor caminho para a gestão do Clube. O Conselheiro Mozart 
Rangel relatou que a mesma empresa que fez o PAN está à frente do Clube. No enfrentamento do 
item 2, os técnicos Márcio Martignoni e Fábio Garrido, respectivamente Assessor-Chefe da 
Assessoria de Apoio Técnico e Atuário do PREVI-RIO, compareceram à sessão. O Conselheiro 
Mozart Rangel registrou que o Auxílio-Material-Escolar e o Previ-Escola juntos significaram dez 
milhões do orçamento em 2007. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira esclareceu que 2007 não é 
um ano modal, porque foi o início da concessão de vários benefícios, alguns com pouca 
execução. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira relatou que o Previ-Escola foi o de maior impacto 
junto ao público-alvo em 2007. O técnico Márcio Martignoni relatou que o modelo do Auxílio-
Medicamento está muito restritivo não atendeu a muitos servidores, por isso deve ser feito um 
estudo para tornar o escopo do benefício mais amplo. O técnico Márcio Martignoni relatou que até 
o final do ano todo o rendimento das aplicações passará para o Programa de Financiamento 
Imobiliário em andamento no Instituto. O Conselheiro Mozart Rangel solicitou o registro em ata de 
sua surpresa ao observar no D. O. Rio edições de 30/07/08 e 14/08/08 publicações de eventos 
vinculados ao Programa Rede Social Ativa. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira informou 
desconhecer a natureza das publicações. A Conselheira Dalila de Brito Ferreira ressaltou que a 
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro aprovou o projeto final do Programa Rede 
Social Ativa. A sessão foi encerrada.   

 
4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Dalila de Brito Ferreira – Presidente do PREVI-RIO – Maria das 

Graças Muller de Oliveira Gonçalves – 1º Eleito – Kátia Maria Max – 2º Eleito – Mozart Porto 
Rangel – 3º Eleito – Marco Tulio Paolino – 4º Eleito.   

 
 

 


