
ATA SUMÁRIA DA 60ª 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 25 de fevereiro de 2010, às 15 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 59ª Sessão Ordinária do CAD, realizada em 

28/01/2010; 2) Explanação do Diretor da Diretoria de Patrimônio do PREVI-RIO acerca da gestão 
e finalização das obras do Clube do Servidor, conforme deliberado na 59ª Sessão Ordinária do 
Conselho; 3) Explanação do Diretor da Diretoria de Previdência do PREVI-RIO acerca da 
implementação dos benefícios em 2010, conforme deliberado na 59ª Sessão Ordinária do 
Conselho; 4) Assuntos Gerais.  

 
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pelo Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro, Presidente 

do PREVIRIO. Aberta a sessão, o Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro, em cumprimento ao 
item 1 da pauta, registrou que, por consenso, os membros do Conselho de Administração, após 
apreciarem o texto, aprovaram a Ata Sumária da 59ª Sessão Ordinária do CAD, que foi 
devidamente rubricada pelos Conselheiros. No enfretamento do item 2, o Diretor de Patrimônio  
do Instituto, Roberto Rodrigues, informou ao Conselho que a obra do Clube do Servidor foi 
concluída e que o PREVI-RIO está fazendo três licitações básicas, em fase de cotação: uma para 
aquisição do mobiliário, outra quanto à segurança no Clube e a terceira referente à gestão do 
Clube, que estará funcionando, no máximo, a partir de abril de 2010. O Diretor de Patrimônio 
destacou que o PREVI-RIO é o órgão gestor do Clube que irá funcionar, inicialmente, com três mil 
sócios, ou seja, servidores interessados em frequentar o local. O Presidente do PREVI-RIO 
relatou que o modelo de gestão do Clube está em fase final de estudo pela DPA do Instituto. O 
Diretor de Patrimônio ressaltou que o Clube do Servidor é o primeiro clube público do país, uma 
associação civil de lazer, recreativa. O Conselheiro Mozart Rangel registrou que não concorda 
que o PREVI-RIO fique responsável pelo Clube do Servidor, em decorrência do assunto não fazer 
parte da missão do Instituto. A Conselheira Vivianne Fitchner relatou que dos três mil associados, 
cem devem ser, efetivamente, usuários do Clube. O Presidente do Instituto destacou que a 
frequência será monitorada pela equipe de gestão do Clube, que fará os ajustes necessários ao 
pleno alcance dos objetivos do Clube. O Diretor de Patrimônio salientou que a gestão do Clube 
contempla três níveis planejamento estratégico, operacional e controle. No que pertine ao item 3, 
o Diretor de Previdência do PREVI-RIO, José Carlos Ribeiro Júnior, informou que em 2005, 
primeiro ano do último mandato do ex-Prefeito César Maia, o Instituto pagou, a título de 
benefícios, 40 milhões de reais, em 2006, o total foi de 44 milhões de reais, em 2007, foram 
criados diversos benefícios e o total pago foi de 73 milhões, em 2008, os benefícios totalizaram o 
valor de 103 milhões, e em 2009, primeiro ano da gestão do Prefeito Eduardo Paes, há a edição 
do Decreto nº 30.543, que regulamenta os benefícios assistenciais sendo o total naquele ano de 
82 milhões de reais. O Diretor da Diretoria de Previdência relatou que nos próximos dias será 
publicada a portaria que trata do Auxílio Educação 2010, cujo valor do benefício é de R$ 510,00 
por dependente. O Conselheiro Mozart Rangel perguntou se a prestação de contas do Programa 
Rede de Proteção Ativa foi concluída. O Diretor de Previdência informou que a Assessoria 
Jurídica do Instituto está examinando o processo. Quanto ao item 4, o Conselheiro Igor Barenboim 
registrou que a grande aderência à eleição para a próxima formação do Conselho é constatada 
pela participação de 14 candidatos. O Conselheiro Marco Túlio Paolino sugeriu a realização de um 
debate com os candidatos. O Conselheiro Marco Túlio Paolino propôs o Conselho Fiscal do 
Instituto como pauta para a próxima sessão do CAD. O Conselheiro Marcelo Carvalho Cordeiro 
encerrou a sessão.   

 
4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Marcelo Carvalho Cordeiro – Presidente do PREVI-RIO - Ariane Di 

Iorio Andrade Ferreira – Suplente da Secretária Municipal de Fazenda – Vivianne Fitchner – 
Suplente do Procurador-Geral do Município – Igor Barenboim – Suplente do 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.   


