
ATA SUMÁRIA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  

PREVI-RIO 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 8 de outubro de 2010, às 10 h e 30 min., 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. MEMBROS PARTICIPANTES: Roberto Rodrigues – Chefe de Gabinete do PREVIRIO; Vera 

Lopes da Silva Ferreira Oliveira – Diretora da Diretoria de Administração e Finanças do PREVI-
RIO; Manoel Aristides Monteiro do Nascimento – Gerente I da Gerência de Contabilidade do 
PREVI-RIO; Pedro Paulo Arruda Correia – Responsável pelo Expediente da Diretoria de 
Investimentos e Gerente I da Gerência de Ativos Mobiliários do PREVI-RIO; Lídia Barboza da 
Silva – Gerente I da Gerência de Ativos Imobiliários; Marco Aurélio Santos Cardoso – 
Representante da Secretaria Municipal de Fazenda. 

 
3. CONVIDADOS: Camila Costa Magalhães – Assessora Especial da Presidência do PREVI-RIO; 

Daniel El-Jaick de Souza Mota – Subgerente I da Subgerência de Planejamento e Estudos da 
Gerência de Ativos Mobiliários do PREVI-RIO; Marcelo Peron Gomes Monteiro – Assistente I da 
Gerência de Ativos Mobiliários do PREVI-RIO; Márcia Ferreira Ferraz – Subgerente II da 
Subgerência de Planejamento e Estudos da Gerência de Ativos Mobiliários do PREVI-RIO; 
Rosane Affonso – Representante da Controladoria Geral do Município. 

 
 

4. PAUTA: 1) Aprovação da Ata Sumária da 16ª Reunião do Comitê, que será apresentada ao 
Conselho de Administração do Instituto; 2) Fluxo de Caixa do PREVI-RIO; 3) Estudo acerca dos 
imóveis do PREVI-RIO; 4) Assuntos Gerais. 

 
5. ASSUNTOS TRATADOS: A reunião foi presidida pelo Chefe de Gabinete do PREVI-RIO, Roberto 

Rodrigues. Quanto ao item 1 da pauta, o Chefe de Gabinete do Instituto registrou que o Comitê  
aprovou a Ata Sumária da 16ª Reunião Ordinária do COMIN, que foi devidamente rubricada pelos 
membros. Quanto ao item 2, o Responsável pelo Expediente da Diretoria de Investimentos e 
Gerente I da Gerência de Ativos Mobiliários do PREVI-RIO registrou que, no que pertine à 
elaboração da metodologia do Fluxo de Caixa do PREVI-RIO, notadamente no que concerne à 
interpretação dos dados, os técnicos da Diretoria de Investimentos têm participado de reuniões 
com a Diretoria de Administração e Finanças e com a Diretoria de Previdência do Instituto. O 
Chefe de Gabinete do PREVI-RIO, considerando que o Fluxo de Caixa é um importante 
instrumento de tomada de decisão, registrou que a atualização da projeção ali inserida, assim 
como a do Fluxo de Caixa do FUNPREVI devem ser apresentadas em cada reunião do COMIN. O 
Representante da Secretaria Municipal de Fazenda sugeriu que os rendimentos das aplicações 
financeiras sejam explicitados no Fluxo do PREVI-RIO. O Responsável pelo Expediente da 
Diretoria de Investimentos e Gerente I da Gerência de Ativos Mobiliários do PREVI-RIO relatou 
que as aplicações em foco estão inseridas no Relatório Gerencial elaborado pela Diretoria de 
Investimentos. O Chefe de Gabinete concordou com a recomendação do Representante da SMF, 
embora tenha registrado que o Fluxo em apreciação está em consonância com as variáveis 
expressas em um balanço técnico de Previdência, bem como com as projeções desenvolvidas 
pelo Atuário do PREVI-RIO. O Responsável pelo Expediente da Diretoria de Investimentos e 
Gerente I da Gerência de Ativos Mobiliários do PREVI-RIO destacou que um dos objetivos do 
estudo é fornecer subsídios para a reavaliação da carteira do PREVI-RIO nas reuniões semanais 
dos técnicos das Diretorias do Instituto com o objetivo de maximizar o ganho. O Gerente I da 
Gerência de Contabilidade do PREVI-RIO registrou que o Fluxo de Caixa que é publicado no D. 
O. Rio era elaborado pelo Gabinete da Diretoria de Administração e Finanças e, desde a edição 
do Decreto nº 32.574, de 27/07/2010, está sendo desenvolvido pela Gerência Financeira da 
Diretoria em foco. No enfretamento do item 3, o Responsável pelo Expediente da Diretoria de 
Investimentos relatou que a Gerência de Ativos Imobiliários do PREVI-RIO elaborou um projeto 
piloto contemplando um estudo de viabilidade econômica dos imóveis do PREVI-RIO na área do 
Teleporto, que propiciou a elaboração de uma Nota Técnica e de um modelo matemático pela 
equipe técnica do Instituto. O Chefe de Gabinete registrou que o estudo em foco tem o objetivo de 
subsidiar o início da discussão acerca do tema, destacando que os parâmetros jurídicos da 
questão estão sendo analisados pela Procuradoria Geral do Município. Quanto ao item 4, o 
Responsável pelo Expediente da Diretoria de Investimentos e Gerente I da Gerência de Ativos 
Mobiliários do PREVI-RIO salientou que a Diretoria iniciou o estudo acerca da Política de 
Investimentos do FUNPREVI para 2011, com a colaboração da Assessora Especial da 



Presidência, cujos primeiros dados deverão ser apresentados ao COMIN em sua próxima reunião. 
O Representante da Secretaria Municipal da Fazenda solicitou que, na ocasião da deliberação do 
COMIN acerca de temas concernentes à área de Patrimônio, a SMF seja informada com 
antecedência com a finalidade de possibilitar a participação de um técnico da Pasta oriundo da 
área afim. O Representante da Secretaria Municipal de Fazenda solicitou informações acerca da 
questão da carteira de ações do FUNPREVI e sobre o estudo quanto ao uso de plataforma de 
títulos públicos. A Diretora de Administração e Finanças relatou que a licitação para a contratação 
da corretora para a alienação das ações está em fase de preparação do edital e demais 
documentos necessários. O Responsável pelo Expediente da Diretoria de Investimentos e 
Gerente I da Gerência de Ativos Mobiliários do PREVI-RIO registrou que os técnicos da DIN estão 
em contato com os da Superintendência do Tesouro para adquirir experiência sobre a utilização 
da plataforma. O Chefe de Gabinete do Instituto encerrou a reunião. 

                                                      
                


