
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO  PREVI-RIO 

 
ATA SUMÁRIA DA 126ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 20 de fevereiro de 2018, às 15h, na sala de reuniões do 
13º andar, Rua Afonso Cavalcanti, 455 – CASS – Cidade Nova, nesta cidade. 
 
2. ORDEM DO DIA: 1. Apreciação da Ata Sumária da 125ª Sessão Ordinária do CAD; 2. 
Assuntos Gerais. 
 
3. DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pelo Exmo. Senhor Ailton Cardoso da Silva, 
Chefe de Gabinete do Prefeito – Suplente do Prefeito. Aberta a sessão, o Conselheiro Bruno 
de Oliveira Louro, Presidente do PREVI-RIO, em cumprimento ao item 1 da pauta, registrou 
que os membros do CAD já haviam recebido a minuta da Ata Sumária da 125ª Sessão 
Ordinária via e-mail e perguntou se os Conselheiros concordavam com os textos. Após 
confirmação e anuência de todos os presentes, a ata foi aprovada e rubricada. Com relação 
ao item 2 da pauta, o Presidente do PREVI-RIO informou, juntamente com o Subsecretário 
de Serviços Compartilhados Paulo Albino Santos Soares, a decisão da Secretaria Municipal 
da Casa Civil quanto à reabertura da Creche em caráter institucional para o ano de 2018, 
explicando que para os primeiros meses a Secretaria Municipal de Educação nomeou, de 
forma emergencial, alguns profissionais até a realização da licitação para a contratação de 
empresa prestadora de serviços, e que um grupo de trabalho será formado para avaliar a 
viabilidade de a Creche permanecer sob o caráter institucional no ano de 2019. O Presidente 
do PREVI-RIO acrescentou que a responsabilidade do PREVI-RIO ficou somente na 
designação, realizada no mês corrente, de uma servidora da Secretaria Municipal de 
Educação em uma função gratificada dos quadros do Instituto para exercer funções como 
Diretora Adjunta da Creche, e com a Subsecretaria de Serviços Compartilhados ficou a 
administração da Creche. Ato contínuo, mencionou que a apresentação do Grupo de 
Trabalho para o reequilíbrio do FUNPREVI e do PREVIRIO será realizada na próxima 
sessão ordinária do Conselho. Acrescentou, ainda, que a avaliação atuarial 2016/2017 está 
pronta, assinada pelo Prefeito e a CEF irá publicar, dentro do prazo correto, algo que não 
vinha acontecendo nos últimos dez anos. Acrescentou que a Portaria que regulamenta o 
pagamento do Auxílio-Educação será publicada ainda nesta semana informando o prazo 
para as inscrições; que a Portaria para regulamentar a entrega das carteiras do Plano de 
Saúde do Servidor será publicada amanhã, podendo o servidor efetuar a retirada até o final 
do mês de março; e que o site do PREVIRIO está sendo reformulado visando a 
transparência nas informações. O Conselheiro Jorge Paulo Magdaleno Filho solicitou que na 
próxima sessão fossem inseridas na pauta a possibilidade de desconto no pagamento 
antecipado do financiamento imobiliário, e a possibilidade de imóvel da RIOURBE que 
poderia ser aportado no PREVIRIO para ajudar a pagar os benefícios assistenciais. O 
Presidente do PREVI-RIO respondeu que, com relação ao referido imóvel da RIOURBE, 
este já é um assunto que está sendo analisado em conjunto com a Secretaria Municipal da 
Fazenda. O Conselheiro Alberto Balassiano registrou que o Conselho decidiu pela 
transferência da Creche para a rede municipal de ensino, mas a SME não assumiu, o que 
resultou na necessidade do atual Secretário da CVL realizar um arranjo para que a Creche 
voltasse a funcionar. O Chefe de Gabinete do Prefeito, Ailton Cardoso da Silva, ponderou 
que a transferência da Creche para a rede municipal foi assunto deliberado e, após 
consenso da maioria dos membros do CAD, foi consignado em ata publicada. O Presidente 
do PREVI-RIO agradeceu a presença de todos e encerrou o sessão. 
 
4. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Ailton Cardoso da Silva – Chefe de Gabinete do 
Prefeito – Suplente do Prefeito; Bruno de Oliveira Louro – Presidente do PREVI-RIO; Mauro 
Barata Soares de Figueiredo – Subsecretário do Tesouro Municipal – Suplente da Secretária 
Municipal de Fazenda; Roseane Fernandes Cerbino – Suplente do Procurador Geral do 



Município; Paulo Albino Santos Soares - Subsecretário de Serviços Compartilhados; 
Leandro Ribeiro Campos – 1º Eleito; Fátima das Graças Lima Barros – 2º Eleito; Alberto 
Balassiano – 3º Eleito; Jorge Paulo Magdaleno Filho – 4º Eleito. 
 
RELAÇÃO DE CONVIDADOS: Fábio Luiz Lopes Ferreira – Chefe de Gabinete do PREVI-
RIO; Fernanda Nunes Leiroz – Diretora de Administração e Finanças do PREVI-RIO. 


