
ATA SUMÁRIA DA 14ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO   

PREVI-RIO 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de julho de 2009, às 15:00 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) PREVI-RIO e FUNPREVI: benefícios, aposentadorias e pensões. 
 
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pelo Conselheiro José Oswaldo Fernandes Caldas 

Morone. Aberta a sessão, foi lida a pauta do dia. O Conselheiro José Oswaldo Fernandes Caldas 
Morone registrou que o item único da pauta do dia será apresentado pelo Diretor da Diretoria de 
Previdência do PREVI-RIO, José Carlos Ribeiro Júnior. O Diretor de Previdência do Instituto 
registrou que a folha de inativos da Administração Direta de janeiro e junho de 2009, informando 
que por ano passam à inatividade aproximadamente mil servidores. O Diretor de Previdência 
relatou que a Administração Direta possui cerca 49.000 servidores inativos, considerando até o 
mês de junho/2009. O Presidente do PREVI-RIO relatou que há dez anos não é feito o 
recadastramento de inativos da Administração Direta, o que acrescenta um aspecto de fragilidade 
à base de dados do Instituto acerca de inativos. O Diretor de Previdência do PREVI-RIO ressaltou 
que o recadastramento de pensionista é feito anualmente, o que possibilita que o cadastro de 
pensionista seja considerado o mais confiável do Instituto. O Diretor da DIP relatou que o 
escalonamento de atendimento de inativos será diferente do de pensionista, que são atendidos 
por final de matrícula, enquanto os aposentados serão recadastrados de acordo com a data de 
seu aniversário, com a previsão de cerca de 4000 recadastramentos por mês. O Diretor de 
Previdência da Autarquia salientou que a Portaria PREVI-RIO nº 808 de 03/07/2009, que dispõe 
acerca do recadastramento anual de inativos da Administração Direta e Indireta do Município do 
Rio de Janeiro, foi publicada no D. O. Rio de 08/07/2009 apresentando os principais aspectos 
operacionais da questão, inclusive estabelecendo o recadastramento presencial em qualquer 
agência do Banco Santander ou à distância através do Cartório de Notas, nos casos previstos na 
Portaria em foco. O Diretor da DIP do Instituto esclareceu que o PREVI-RIO e a Secretaria 
Municipal de Administração estão trabalhando no Projeto Atualização Cadastral, que se divide em 
duas etapas: o recadastramento, a prova de vida, no primeiro momento e, depois a pesquisa 
cadastral a ser respondida, pela Internet, por aposentados e pensionistas do PREVI-RIO. O 
Diretor da DIP relatou que os aposentados da Câmara já fazem recadastramento, mas o Instituto 
não tem acesso à folha de aposentados do TCMRJ. O Diretor de Previdência relatou que, caso a 
pensionista não possa se locomover, as Assistentes Sociais da Diretoria vão a sua residência. O 
Presidente do PREVI-RIO ressaltou que o pagamento do Auxílio Educação foi pago este ano em 
cota única, no dia 19/06/2009, em conta corrente, com um quantitativo de reclamação 
praticamente nulo. O Diretor de Previdência que o Auxílio Educação é o principal benefício pago 
pela DIP e, em segundo lugar vem o Pecúlio “Post Mortem”. Dos principais projetos em 
implementação no Instituto, o principal é o Recadastramento de Inativos da Administração Direta e 
Indireta do Município do Rio de Janeiro, que está em fase de implementação, seguido pela 
atualização da página do PREVI-RIO na Internet com as maiores demandas de atendimento da 
Diretoria, o outro é o Projeto Rio Poupa Tempo, que foi inaugurado no Shopping Bangu, onde dois 
servidores do quadro do Instituto estão trabalhando, com apoio de duas atendentes, e o Projeto 
de Elaboração do Novo Manual do Segurado do PREVI-RIO. A Conselheira Maria das Graças 
Muller enfatizou o Projeto Rio Poupa Tempo está muito bem organizado. O Diretor da Diretoria de 
Previdência do Instituto salientou a importância da reformulação da URA (Unidade Remota de 
Atendimento) do Disque PREVI-RIO, com a modernização do equipamento. O Diretor da DIP 
relatou que 2200 inativos e 800 pensionistas não possuem conta no Banco Santander, o que está 
sendo enfrentado pela Diretoria com o apoio da instituição bancária. O Conselheiro Mozart Rangel 
salientou que o PREVI-RIO está há alguns anos sem avaliação atuarial. O Presidente do Instituto 
relatou que o atuário do PREVI-RIO tem atuado proporcionando informações à Diretoria. A 
Conselheira Kátia Max apresentou preocupação com o fato do Santander oferecer uma logística 
para o recadastramento em questão. O Diretor de Administração e Finanças do PREVI-RIO 
apresentou a posição dos ativos financeiros do PREVI-RIO ao longo do ano de 2009. O 
Presidente do PREVI-RIO registrou que o atuário do Instituto fará uma apresentação acerca da 
avaliação atuarial na próxima sessão do Conselho. O Presidente do Instituto encerrou a sessão.   

 
4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: José Oswaldo Fernandes Caldas Morone – Presidente do PREVI-

RIO – Eduarda Cunha de La Rocque – Secretária Municipal de Fazenda – Viviane Velasco 



Fichtner Pereira – Suplente do Procurador Geral do Município – Afonso Barbosa – 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.   

 
 
 


