
ATA SUMÁRIA DA 50ª 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 22 de janeiro de 2009 às 15 h, na sala de reuniões do Gabinete do 
Prefeito, situado na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Bloco I – 13º andar – Cidade Nova, nesta 
cidade. 

 
2. ORDEM DO DIA: 1) Deliberação acerca da ratificação das Diretrizes Gerais de Gestão, 

Investimento e Alocação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO e do Plano de Aplicação do 
FUNPREVI para 2009; 2) Assuntos Gerais. 

 
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pelo Conselheiro Eduardo Paes, Prefeito do Município 

do Rio de Janeiro e Presidente do Conselho de Administração. Aberta a sessão, a Conselheira 
Eduarda de La Rocque cumprimentou a todos e solicitou que cada membro eleito do Conselho se 
apresentasse. A Conselheira Maria das Graças Muller se apresentou e destacou seu objetivo ao 
participar do CAD é o de colaborar para o aperfeiçoamento do Instituto. A Conselheira Kátia Max, 
após sua apresentação, registrou e agradeceu pelo prestígio que o Prefeito concedeu ao 
Conselho de Administração do PREVI-RIO, dando força e voz ao Conselho, ao realizar a 50ª 
Sessão Ordinária do CAD, a primeira desta gestão da Prefeitura, no seu Gabinete, 
proporcionando transparência ao trabalho desenvolvido pela gestão da Prefeitura. O Conselheiro 
Mozart Rangel afirmou que a principal tarefa da nova administração do PREVI-RIO é recapitalizar 
o FUNPREVI. O Conselheiro Marco Tulio Paolino se apresentou e ressaltou o papel fiscalizador 
do Conselho, cuja maioria dos representantes, membros natos, é oriunda do Governo. O 
Conselheiro Paulo Jobim, após apresentação, registrou que a principal atribuição da Secretaria 
Municipal de Administração é a gestão de pessoas e relatou que, como servidor público, ressalta 
a importância de se cuidar do FUNPREVI, que é a sustentação da aposentadoria do servidor 
municipal. A Conselheira Eduarda de La Rocque apresentou ao CAD os novos membros natos: 
ela mesma que é Secretária Municipal de Fazenda e Responsável pelo Expediente do PREVI-
RIO, o Procurador-Geral do Município, o Secretário Municipal de Administração e o futuro 
Presidente do PREVI-RIO. A Conselheira Eduarda de La Rocque relatou que o seu objetivo é 
garantir a solvência do PREVI-RIO. A Conselheira Eduarda de La Rocque registrou que esta 
reunião tem o caráter de apresentação de todos. A Conselheira Eduarda de La Rocque propôs 
que o item 1 da pauta seja discutido na 51ª Sessão Ordinária, agendada para o dia 19 de 
fevereiro de 2009, quando os novos membros do Conselho terão mais conhecimento acerca do 
tema para fins de deliberação sobre o assunto. O Conselheiro Dionísio, Procurador-Geral do 
Município, cumprimentou o CAD e registrou que um procurador do Município já presidiu o PREVI-
RIO, além de outros procuradores já terem chefiado a Assessoria Jurídica do Instituto. O futuro 
Presidente do PREVI-RIO, Dr. José Oswaldo Morone, apresentou o próximo Chefe de Gabinete 
da Autarquia, Dr. Reynaldo Marques Ruggiro. O futuro Presidente do Instituto registrou que na 51ª 
Sessão Ordinária do Conselho na apreciação do item 1 da pauta serão apresentados quadros 
elaborados pelos técnicos do Instituto acerca do assunto. O futuro Presidente do PREVI-RIO 
relatou que, após estudos efetivados com a Assessoria de Apoio Técnico da Autarquia, cujo 
Assessor-Chefe, Márcio Martignoni, compareceu à sessão como convidado, foi observada a 
necessidade de alteração dos itens 8 e 9 das Diretrizes Gerais de Gestão, Investimento e 
Alocação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-RIO, tendo sido distribuída aos membros do 
Conselho a nova redação dos itens em foco, para fins de análise e deliberação na próxima sessão 
ordinária do Conselho. O futuro Presidente do PREVI-RIO relatou ao CAD que o objetivo da 
Presidência do Instituto é dar transparência ao Instituto, com a análise técnica do rol de benefícios 
para fins de otimização das concessões de forma a capitalizar mais força para o PREVI-RIO 
dando transparência à gestão. O futuro Presidente da Autarquia ressaltou que o cartão de visita 
do PREVI-RIO é a Divisão de Atendimento à Previdência (Central de Atendimento) que funciona 
no Térreo do Anexo ao CASS. O Prefeito do Município do Rio de Janeiro e Presidente do 
Conselho, Conselheiro Eduardo Paes, registrou que o PREVI-RIO é patrimônio do servidor da 
Prefeitura. O Conselheiro Eduardo Paes relatou que, desde o período de sua campanha para 
Prefeito do Município do Rio de Janeiro, está ciente de que o PREVI-RIO concede benefícios aos 
servidores da Prefeitura. O Presidente do Conselho ressaltou que vai conhecer mais 
profundamente a situação do PREVI-RIO com a colaboração do futuro Presidente do Instituto e os 
técnicos do PREVI-RIO. O Presidente do Conselho, Conselheiro Eduardo Paes, registrou que o 
futuro Presidente do PREVI-RIO é uma indicação técnica que tem consciência de suas 
responsabilidades para, em parceria com os outros membros do CAD, manter o padrão de 
qualidade no desempenho das funções do Instituto. A Conselheira Maria das Graças Muller e a 
Conselheira Kátia Max registraram que os membros do Conselho tiveram o cuidado de propor à 



administração anterior do PREVI-RIO que a atual gestão do Instituto apreciasse o tema que 
compõe o item 1 da pauta. O Prefeito do Município do Rio de Janeiro e Presidente do CAD, 
Conselheiro Eduardo Paes, registrou seu agradecimento ao CAD por oportunizar à atual gestão a 
participação na deliberação do tema. O futuro Presidente do PREVI-RIO agradeceu à equipe da 
Assessoria de Apoio Técnico do PREVI-RIO pelo trabalho que desenvolveu para a preservação 
do patrimônio do FUNPREVI. O Conselheiro Mozart Rangel registrou a necessidade de ratificar a 
aprovação da Ata Sumária da 49º Sessão Ordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 
18/12/2008, previamente aprovada pelos participantes por e-mail. Colocada em votação, a Ata em 
foco foi aprovada por consenso. O Presidente do Conselho, Conselheiro Eduardo Paes, encerrou 
a sessão.   

 
4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Eduardo Paes – Prefeito do Município do Rio de Janeiro - 

Procurador Geral do Município – Eduarda Cunha de La Rocque – Secretária Municipal de 
Fazenda – Fernando dos Santos Dionísio – Procurador-Geral do Município – Paulo Jobim Filho – 
Secretário Municipal de Administração – Maria das Graças Muller de Oliveira Gonçalves – 1º 
Eleito – Kátia Maria Max – 2º Eleito – Mozart Porto Rangel – 3º Eleito – Marco Tulio Paolino – 4º 
Eleito.   

 
 


