
ATA SUMÁRIA DA 64ª 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 julho 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) Apresentação da Dinâmica das Sessões Ordinárias e Extraordinárias do 

Conselho de Administração do PREVI-RIO aos Conselheiros Eleitos; 2) Deliberação sobre as 
Diretrizes Gerais de Gestão, Investimento e Alocação de Recursos do FUNPREVI e do PREVI-
RIO para 2010; 3) Deliberação acerca da política de investimentos do PREVI-RIO para o segundo 
semestre de 2010; 4) Assuntos Gerais. 

 
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pela Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira, 

Presidente do PREVIRIO. Aberta a sessão, a Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira, em 
cumprimento ao item 1 da pauta, solicitou à Assessora do Gabinete da Presidência do Instituto, 
Maria das Graças Teixeira da Motta, que apresentasse o tema. A Assessora do Gabinete da 
Presidência registrou que a convocação para cada sessão do Conselho de Administração 
contempla itens de pauta extraídos da ata da sessão do CAD anterior. A Assessora destacou que 
a convocação de cada sessão, ordinária ou extraordinária, do Conselho é publicada na sessão 
Avisos e Editais do D. O. Rio, bem como comunicada aos membros do Conselho via e-mail e por 
telefone, com a observância do prazo determinado no Regimento Interno do CAD. A Assessora 
registrou que a legislação que norteia os trabalhos do CAD é composta pela Lei Nº 3344/01 e pelo 
Regimento Interno do Conselho, cuja cópia foi entregue aos membros eleitos para o Conselho, 
titulares e suplentes, juntamente com as Atas das Sessões do CAD ocorridas em 2010, no 
momento da assinatura do Livro de Posse, que ocorreu antes do início da presente sessão. No 
que pertine à ata de cada sessão, elaborada a partir da gravação da sessão, a Assessora do 
Gabinete da Presidência registrou o prévio envio do texto, via e-mail, aos membros do CAD para 
fins de apreciação e, após a consolidação do texto, com as alterações sugeridas, por e-mail, pelos 
Conselheiros, ocorre a aprovação da ata pelos membros do CAD na reunião imediatamente 
posterior, que é publicada na sessão Avisos e Editais do D. O. Rio e disponibilizada no site do 
Instituto. A Assessora informou aos Conselheiros o telefone do Gabinete da Presidência para 
quaisquer esclarecimentos acerca das sessões, bem como comunicação do Conselheiro no caso 
de impossibilidade de comparecimento à reunião agendada. A Conselheira Ariane Di Iorio 
Andrade Ferreira solicitou que cada membro do Conselho se apresentasse. A Conselheira 
Adelaide Maria Menezes de Oliveira, em sua apresentação ao CAD, destacou que foi eleita, em  
grande maioria por servidores da Secretaria Municipal de Educação, sua área de atuação, na 
Prefeitura, há vinte e seis anos, salientando que atualmente trabalha na Coordenadoria de 
Educação Corporativa da Secretaria Municipal de Administração. A Conselheira Fátima Maria 
Ferreira Balassiano, em sua apresentação, relatou que tem trinta e três anos de serviço efetivo no 
Município, é Engenheira concursada da Prefeitura desde 1985, atualmente trabalhando na 
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSERVA, tendo sido a primeira 
colocada na eleição para o Conselho de Administração do PREVI-RIO, representando todos os 
funcionários, especialmente engenheiros, arquitetos e área fazendária, pelos quais foi apoiada em 
sua eleição. A Conselheira Fátima Maria Ferreira Balassiano ressaltou tem por objetivo fazer o 
melhor de si para que o Conselho tenha uma atuação responsável, a fim de cumprir a missão de 
melhor alocar os recursos dos colegas e os dela. O Conselheiro Afonso Celso relatou aos 
membros do CAD que é professor regente da rede municipal a mais de vinte anos e atualmente 
trabalha na Escola Municipal São Tomás de Aquino, no Leme. O Conselheiro César Ribeiro 
registrou que seu cargo efetivo é Agente de Administração, trabalhando há nove anos na 
Secretaria Municipal de Fazenda. O Conselheiro César Ribeiro registrou que foi eleito pelos 
servidores em sua grande maioria da Secretaria Municipal de Fazenda, mas também conta com o 
apoio dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, assim como os da Secretaria Municipal 
de Administração. O Conselheiro Fernando Dionísio registrou que atualmente é o Procurador 
Geral do Município, mas é um procurador de carreira com mais de vinte anos de experiência. O 
Conselheiro Marco Aurélio Cardoso informou que é Superintendente do Tesouro Municipal e que 
atua como suplente da Secretária Municipal de Fazenda no Conselho de Administração do 
PREVI-RIO. O Conselheiro Marco Aurélio Cardoso relatou que é funcionário do BNDES cedido à 
Secretaria Municipal de Fazenda. O Conselheiro Igor Barenboim registrou que é Subsecretário de 
Administração há dezoito meses. O Conselheiro Igor Barenboim relatou que a Secretaria de 
Administração é a Secretaria do Servidor e, como considera o FUNPREVI uma extensão da vida 
funcional do servidor, tem um especial interesse nas questões do Fundo Especial de Previdência 



do Município do Rio de Janeiro. O Conselheiro Igor ressaltou que tem um carinho imenso pelos 
servidores e que ele organizou, com a Comissão Especial respectiva, a eleição dos novos 
membros do Conselho de Administração do PREVI-RIO. A Conselheira Ariane Di Iorio registrou 
que, assim como o Conselheiro Igor Barenboim, atua há dezoito meses na Prefeitura. A 
Conselheira Ariane Di Iorio relatou que seu primeiro contato com o Instituto ocorreu com a sua  
participação, como Suplente da Secretária Municipal de Fazenda, no Conselho de Administração 
da Autarquia. A Conselheira Ariane Di Iorio informou que é Presidente do PREVI-RIO desde 
março de 2010, desenvolvendo um trabalho institucional na Autarquia, que tem como um dos 
primeiros frutos o Decreto nº 32.574, de 27/07/2010, que altera a estrutura organizacional da 
Autarquia, reforçando a questão de controles e transparência. A Conselheira Ariane Di Iorio deu 
boas vindas aos novos membros do Conselho de Administração. Os técnicos do Instituto 
convidados à reunião apresentaram-se ao CAD. Inicialmente, o Diretor de Administração e 
Finanças do PREVI-RIO, Márcio Martignoni Cardoso da Silva, futuro Diretor de Investimentos do 
Instituto, registrou que é economista e servidor do PREVI-RIO há quatorze anos. O técnico Pedro 
Paulo Correa relatou que é oriundo da Secretaria Municipal de Fazenda e atualmente exerce o 
cargo de Assessor Chefe da Assessoria de Apoio Técnico do Instituto e, em decorrência da 
edição do Decreto da nova estrutura do Instituto, atuará na Diretoria de Investimentos do Órgão. A 
Conselheira Ariane Di Iorio relatou que, além dos convidados presentes à reunião, outros técnicos 
da Prefeitura atuarão nos cargos em comissão do PREVI-RIO, como o servidor do Instituto José 
Paulo Carralas, que dirigiu a área previdenciária e a administrativa da Autarquia, e será o Diretor 
da Diretoria de Previdência e Assistência. Quanto ao cargo de Chefe de Gabinete da Autarquia, 
também será ocupado por um servidor do Instituto, Roberto Rodrigues, que atualmente é o 
Responsável pelo Expediente do Gabinete da Presidência, atuando também como Diretor da 
Diretoria de Patrimônio, além de já ter sido Assessor Chefe da área técnica, bem como a Diretoria 
de Previdência do PREVI-RIO. A Conselheira Ariane Di Iorio registrou que a futura Diretora da 
Diretoria de Administração e Finanças do Instituto, Vera Lopes, também é da Prefeitura, 
funcionária da Controladoria Geral do Município, que atuou como Diretora da área financeira da 
Rio Zoo, bem como da Fundação João Goulart. A Conselheira Ariane Di Iorio relatou que a 
Diretora da Diretoria Jurídica do PREVI-RIO será a Procuradora do Município Cristiana Mariane, 
que atualmente é Assessora do Procurador Geral do Município, que tem experiência tanto no 
tocante à Prefeitura, quanto no que respeita à  área de investimentos, em conseqüência de sua 
atuação em instituição bancária. A Conselheira Ariane Di Iorio ressaltou que a Assessora Especial 
da Presidência, Camila Magalhães, é economista formada pela UFRJ, com mestrado pela USP, 
cuja atuação terá um viés mais analítico no assessoramento à Presidência do PREVI-RIO. Quanto 
ao item 2, o atual Diretor da Diretoria de Administração e Finanças do Instituto introduziu o tema 
em pauta registrando que a equipe técnica do Instituto preparou uma apresentação acerca da Lei 
nº 3.344/2001, assim como da Resolução CMN nº 3.790/2009, que compõem a base da legislação 
a ser observada pela área de investimentos do Instituto. O Assessor Chefe da Assessoria de 
Apoio Técnico do PREVI-RIO  expôs os principais artigos da legislação em foco, com a 
distribuição aos membros do Conselho de um resumo do tema. A Conselheira Ariane Di Iorio 
salientou que o Instituto prioriza a gestão com maior segurança, com a observância do disposto 
tanto na Resolução CMN nº 3.790/2009, quanto na Lei nº 3.344/2001. A Conselheira Ariane Di 
Iorio destacou que a Resolução é mais conservadora, em vários aspectos, do que a Lei Municipal 
em foco. A Conselheira Ariane Di Iorio salientou que a área técnica do Instituto cria uma 
estratégia, que é explanada ao COMIN, para fins de apreciação, de forma dinâmica, transparente 
e segura. A Conselheira Ariane Di Iorio ressaltou que as Atas das Reuniões do COMIN estão 
disponibilizadas no site do PREVI-RIO, publicadas no D. O. Rio, além de enviadas, via e-mail, aos 
membros do Conselho de Administração do Instituto. A Conselheira Ariane Di Iorio ressaltou que, 
com a edição do Decreto nº 32.574/2010, o Comitê de Investimentos do Instituto – COMIN tornou-
se parte integrante da estrutura organizacional da Autarquia. O Diretor de Administração e 
Finanças destacou que as Diretrizes de Gestão, Investimento e Alocação de Recursos do 
FUNPREVI e do PREVI-RIO para 2010 foram elaboradas pela área técnica do Instituto e 
discutidas em reuniões do COMIN, em uma preparação à apreciação do CAD. O Diretor de 
Administração e Finanças apresentou ao CAD as Diretrizes do FUNPREVI e as do PREVI-RIO, 
destacando que foram assinaladas em vermelho as alterações sugeridas ao texto que foi 
aprovado pelo CAD em sua 59ª Sessão Ordinária, realizada em 28/01/2010. O Diretor de 
Administração e Finanças salientou que as Diretrizes Gerais não são alteradas anualmente, 
apenas quando há uma alteração na legislação ou uma modificação importante que assim o exija. 
O Diretor da DAF ressaltou que o plano de aplicação e a política de investimentos são alterados 
anualmente. O Diretor de Administração e Finanças relatou que o texto das Diretrizes em 
apreciação atende às determinações da Resolução CMN nº 3.790/2009, destacando, por 
exemplo, a alienação de títulos públicos através de plataforma eletrônica. A Conselheira Fátima 
Maria Ferreira Balassiano solicitou informações acerca da carteira de investimentos do PREVI-



RIO e a do FUNPREVI, mencionando em que banco estão. O Assessor Chefe da Assessoria de 
Apoio Técnico esclareceu que há um quadro detalhado e atualizado, no material distribuído ao 
Conselho, que contempla os investimentos tanto do PREVI-RIO quanto do FUNPREVI. O Diretor 
de Administração e Finanças explicou o quadro em foco. O Diretor de Administração e Finanças 
relatou que as ações do FUNPREVI estão desenquadradas em relação à legislação pertinente. O 
Diretor de Administração e Finanças registrou que, por determinação do CAD, está sendo 
providenciada a alienação da carteira. O Diretor da DAF à época ressaltou que está em fase de 
licitação a alienação em foco. O Diretor de Administração e Finanças encerrou a apresentação, 
ressaltando que além das Diretrizes, o texto em foco contempla o Plano de Aplicação do PREVI-
RIO e o do FUNPREVI. O Assessor Chefe da Assessoria de Apoio Técnico à época ressaltou que 
a proposta de Diretrizes em foco está enquadrada nos parâmetros da legislação em vigor. A 
Conselheira Ariane Di Iorio colocou em votação as alterações das Diretrizes propostas. A 
Conselheira Ariane Di Iorio salientou que, após a aprovação, pelo COMIN, da política de 
investimentos, um documento novo, mais denso e analítico do que as Diretrizes, o texto será 
enviado, por e-mail, ao CAD para fins de apreciação na próxima sessão do Conselho. A 
Conselheira Ariane Di Iorio votou favorável à aprovação das Diretrizes. O Conselheiro Marco 
Aurélio Cardoso também votou a favor da aprovação. O Conselheiro Afonso Celso registrou que 
não se sente em condições de participar de votação nessa primeira sessão, solicitando mais 
tempo para apreciar o documento. O Conselheiro Afonso Celso concluiu relatando que se abstém 
de votar, caso a votação ocorra na sessão de hoje. A Conselheira Ariane Di Iorio relatou que 
todas as atas do CAD e do COMIN, inclusive as que tratam das Diretrizes ora em votação, estão 
disponibilizadas no site do PREVI-RIO e no D. O. Rio. A Conselheira Adelaide Maria Menezes de 
Oliveira ressaltou que tem ciência das atas do CAD, inclusive a Ata Sumária da 59ª Sessão 
Ordinária do Conselho, na qual as Diretrizes foram aprovadas. A Conselheira Ariane Di Iorio 
ressaltou que das reuniões do COMIN participam representante da Secretaria Municipal de 
Fazenda, como membro, da Controladoria Geral do Município, como convidada, além de técnicos 
do PREVI-RIO, com o intuito de que as decisões sejam tomadas de forma técnica e transparente. 
A Conselheira Ariane Di Iorio ressaltou que a pauta de hoje do Conselho foi elaborada a partir das 
pendências da 63ª Sessão do CAD, na qual foi proposta que as Diretrizes fossem apreciadas pela 
nova composição do Conselho. A Conselheira Ariane Di Iorio salientou que os temas apreciados 
pelo CAD do PREVI-RIO são pertinentes a diferentes áreas, tais como: investimentos, 
previdenciária, financeira, enfim as áreas de atuação do Instituto, sendo sempre apresentados ao 
Conselho de forma transparente e didática, com dados disponibilizados na Internet e no D. O. Rio. 
A Assessora do Gabinete da Presidência do Instituto destacou que envia as atas das reuniões do 
COMIN aos membros do CAD. A Conselheira Fátima Maria Ferreira Balassiano solicitou que 
fosse registrado em ata que neste primeiro contato está ainda aprendendo a dinâmica das 
reuniões, pois o conhecimento que tem hoje sobre os acontecimentos no PREVI-RIO foi o 
divulgado pelos jornais, além de ter lido as últimas dez atas sumárias do CAD e, portanto coloca-
se contra a palavra deliberação, pois está vendo as propostas de hoje pela primeira vez, bem 
como propõe que o assunto seja pauta da próxima reunião, não podendo ser responsável por 
decisões dos Conselheiros em reuniões anteriores. Portanto, vota contra a deliberação hoje das 
Diretrizes Gerais, acompanhando o colega. O Conselheiro César Ribeiro registrou em ata que, 
diante da complexidade do assunto colocado em pauta, uma pauta seríssima, acompanha o voto 
dos colegas pelo adiamento da decisão. O Conselheiro César Ribeiro interpretou que o atraso da 
própria posse gerou o problema que houve nessa primeira reunião, pois deveria haver uma 
solenidade de posse. O Conselheiro César Ribeiro registrou em ata que, como conselheiro eleito 
pelos servidores, lamenta profundamente não ser uma posse pública diante dos servidores em um 
lugar adequado a ser escolhido pela própria gestão da Prefeitura atual, até para ajudar no 
processo de  transparência, que a Presidente colocou na sessão de hoje, e para a publicidade do 
próprio Conselho, que infelizmente foi comprovado no processo eleitoral o grande afastamento 
que existe hoje entre o Conselho e o conjunto dos servidores, pois o Município hoje tem cem mil 
servidores e a votação não conseguiu atingir dez mil funcionários. O Conselheiro César Ribeiro 
entendeu que se a posse fosse pública ajudaria muito. O Conselheiro César Ribeiro registrou que, 
nesse primeiro contato, acompanha os colegas eleitos pelo adiamento dessa decisão. A 
Conselheira Adelaide Maria Menezes de Oliveira relatou que entrou em contato com as ex-
Conselheiras Gracinha e Kátia Max para ser informada acerca dos temas que estavam sendo 
discutidos nas reuniões do Conselho de Administração. A Conselheira Adelaide Maria Menezes 
de Oliveira registrou que os membros eleitos para o CAD ficaram de agendar reunião com os 
membros eleitos do Conselho anterior, com o objetivo de conhecer as discussões em andamento, 
mas o encontro não ocorreu. A Conselheira Adelaide Maria Menezes de Oliveira relatou que, 
diante da posição dos demais conselheiros em precisar de mais tempo para conhecimento da 
matéria, acompanhava o voto dos membros eleitos. A Conselheira Ariane Di Iorio registrou que as 
reuniões com os membros eleitos para a formação anterior do CAD foram produtivas, com 



discussões construtivas, com a participação de todos os membros do CAD, que procuravam 
entender os assuntos em pauta com interesse, inclusive propondo a pauta da sessão com os 
novos membros do CAD. A Conselheira Ariane Di Iorio relatou que as Diretrizes foram alteradas 
para dar mais segurança. A Conselheira Ariane Di Iorio relatou que os membros do CAD podem 
comparar as Diretrizes propostas hoje com as anteriores, enfim estudar o assunto como acharem 
melhor, sugerindo que os membros eleitos atuais conversem com os ex-conselheiros eleitos para 
o CAD, pois, em observância ao disposto no Regimento, a Presidente não pode descumprir uma 
proposta aprovada em sessão anterior. A Conselheira Ariane Di Iorio registrou que o item 2 será 
pauta da próxima sessão do CAD, além da deliberação acerca da política de investimentos do 
PREVI-RIO. A Conselheira Ariane Di Iorio relatou que a política de investimentos é um documento 
extenso, que será enviado ao Conselho após a aprovação do Comitê de Investimentos do 
Instituto. A Conselheira Fátima Maria Ferreira Balassiano solicitou que o documento acerca da 
política de investimentos seja enviado ao CAD com um prazo maior do que três dias úteis. A 
Conselheira Ariane Di Iorio relatou que a política de investimentos do PREVI-RIO será enviada, 
por e-mail, ao CAD, no mínimo, uma semana antes da 65ª Sessão Ordinária. Quanto às 
informações sobre investimentos, a Conselheira Ariane Di Iorio registrou que quaisquer dúvidas 
devem ser encaminhadas à Assessora Maria das Graças Teixeira da Motta, que as repassará às 
áreas pertinentes. A Assessora do Gabinete Maria das Graças Teixeira da Motta relatou que a ata 
é sumária, apresentando os principais pontos discutidos na sessão, sendo enviada previamente 
aos membros do CAD, por e-mail, para as alterações (inclusões ou exclusões) de cada 
conselheiro acerca de sua participação na sessão. O Conselheiro Marco Aurélio Cardoso registrou 
que já existem Diretrizes em vigor, que foram aprovadas pelo CAD em janeiro de 2010, a proposta 
de hoje resulta da efetiva implantação do Comitê de Investimentos do Instituto, dos estudos para a 
criação da Diretoria de Investimentos, enfim algumas alterações que foram necessárias, pois as 
Diretrizes, por definição, contemplam um documento dinâmico, além da maior segurança 
destacada pela Presidente do Instituto. No enfrentamento do item 4, a Conselheira Fátima Maria 
Ferreira Balassiano solicitou informação sobre a dinâmica de solicitação de dúvida ou de 
documento complementar. A Conselheira Ariane Di Iorio relatou que qualquer dúvida ou 
informação deve ser solicitada, por e-mail ou por telefone, à Assessora Maria das Graças Teixeira 
da Motta. A Conselheira Ariane Di Iorio Andrade Ferreira encerrou a sessão.   

 
4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Ariane Di Iorio Andrade Ferreira – Presidente do PREVI-RIO –  

Marco Aurélio Santos Cardoso – Suplente da Secretária Municipal de Fazenda – Fernando dos 
Santos Dionísio – Procurador-Geral do Município – Igor Barenboim – Suplente do Secretário 
Municipal de Administração – Fátima Maria Ferreira Balassiano – 1º Eleito – César Augusto 
Ribeiro Filho – 2º Eleito – Adelaide Maria Menezes de Oliveira – 3º Eleito – Afonso Celso Teixeira 
– 4º Eleito.   

 
 
 
 


