ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011.
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e onze, reuniu-se o Conselho de
Administração do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro Rioprevidência - na sua sede, à Rua da Quitanda nº 106, 3º andar, com a presença de onze
membros, conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, instalou-se a
Reunião, presidida pelo Subsecretário de Gestão de Recursos Humanos, Sr. Luis Carlos de
Almeida Capella, e secretariada pela Representante dos Segurados do Poder Executivo, Sra.
Francisca Rodrigues Talarico. A pauta desta reunião, encaminhada previamente aos
Conselheiros, foi a seguinte: Informes: Item 1. Evolução dos Benefícios; Item 2. Situação atual
da “Auditoria de Benefícios”; Item 3. Posição da Carteira Imobiliária; Item 4. Fluxo de Caixa;
Item 5. Programa de Ajuste de Liquidez; Item 6. Informe segunda etapa Assistentes; Item 7.
Atendimento e agendamento. A reunião foi iniciada com a apresentação do item 1 da pauta de
Informes. O Sr. Roberto Moisés dos Santos, Diretor de Seguridade do Rioprevidência,
apresentou o quadro de evolução dos benefícios de pensão e pensionistas, e o DiretorPresidente do Rioprevidência, Gustavo de Oliveira Barbosa, informou que o crescimento
quantitativo da folha pode ser considerado normal, relativamente a outros fundos de previdência
do País. O Sr. Roberto Moisés dos Santos mostrou os gráficos da folha de pensão, quantidade
de aposentados e a folha total de benefícios, de janeiro a setembro de 2011, apontando o
aumento dos valores da folha de pensão e da folha total de benefícios. O Sr. Gustavo de Oliveira
Barbosa explicou que o aumento da folha de pensão reflete o processo de reajuste dos salários
dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, que vem ocorrendo desde 2007, principalmente do
grupo de professores, que representa aproximadamente 40% do total de inativos e pensionistas.
Quanto ao aumento da folha total de benefícios, englobando todos os Poderes, o Sr. Gustavo de
Oliveira Barbosa informou que o valor apresentado reflete a paridade entre ativos, inativos e
pensionistas, tendendo a evoluir, com previsão de chegar a aproximadamente um bilhão de reais
por mês no ano de 2012, e ressaltou que o assunto deve ser observado com atenção pelos
Conselheiros. Os Conselheiros debateram o assunto apresentado e o Conselheiro Paulo Tafner,
representante da Secretaria de Fazenda, solicitou, para a próxima reunião do Conselho de
Administração, a apresentação de simulação na folha de benefícios da Autarquia, do impacto do
aumento da remuneração das categorias profissionais, por Poder, detalhando por inativos e
pensionistas. O Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa explicou que, em relação à demanda do
Conselheiro Paulo Tafner, o Rioprevidência não tem acesso às folhas de servidores ativos,
inativos e pensionistas dos outros poderes, somente à folha do Poder Executivo, não havendo a
Sede Administrativa: Rua da Quitanda nº. 106 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20091-005

Fls. 1/5

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011.
possibilidade de fazer essa simulação no momento e atender à demanda do Conselheiro, e
propôs que a solicitação seja realizada a todos os Poderes através do Conselho de
Administração do Rioprevidência, requisitando as informações necessárias para realização do
estudo estatístico, considerando sua relevância para avaliação do impacto na folha do
Rioprevidência. Todos os Conselheiros presentes aprovaram a proposta apresentada. Dando
continuidade à apresentação, o Sr. Roberto Moisés dos Santos mostrou os quadros de
quantitativos e valores da pensão provisória, apontando a diminuição de seu quantitativo e
redução da despesa, em decorrência de trabalho realizado juntamente com a SEPLAG. O Sr.
Gustavo de Oliveira Barbosa explicou o funcionamento da pensão provisória, expôs a previsão
de encerramento do processo de implantação da pensão definitiva ainda em 2011, e falou do
processo relativo às pensões especiais, que será iniciado em 2012. Em seguida, o Sr. Roberto
Moisés dos Santos mostrou o quadro comparativo entre 2010 e 2011 da receita referente à
COMPREV e o quadro comparativo de aprovações entre 2010 e 2011, apontando redução
significativa dos valores e quantitativos. O Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa explicou que o
pagamento da Compensação Previdenciária depende do INSS, e que o Rioprevidência vem
cobrando constantemente, por intermédio de ofícios direcionados ao Ministério da Previdência
Social e de reuniões junto ao INSS. Item 2. O Diretor de Seguridade, Roberto Moisés dos
Santos, apresentou os dados relativos à primeira fase da Auditoria de Benefícios e mostrou os
valores economizados com a auditoria relativa aos itens: benefícios irregulares e aplicação de
teto constitucional sobre cálculo das pensões. O Diretor de Seguridade apresentou também os
valores previstos a serem economizados até o fim do ano com a auditoria relativa à filha maior,
legatários e maior inválido. Item 3. O Diretor de Investimentos do Rioprevidência, Antônio Paulo
Vogel de Medeiros, exibiu a posição da carteira imobiliária do Rioprevidência, mostrando as
vendas realizadas no ano de 2011, e seus respectivos valores. Passando aos itens 4 e 5, O Sr.
Antônio Paulo Vogel de Medeiros expôs o gráfico relativo ao fluxo de caixa do Rioprevidência
desde janeiro de 2011, e relatou que há previsão do fluxo de caixa se tornar negativo a partir de
março de 2012. O Sr. Antonio Paulo Vogel de Medeiros informou que o Programa de Ajuste de
Liquidez está sendo conduzido junto ao Banco do Brasil, e que o contrato de prestação de
serviços, já avaliado e aprovado pela Procuradoria Geral do Estado, será encaminhado ao
Banco do Brasil essa semana para assinatura, para que seja iniciada a discussão financeira da
operação, com previsão para realização ainda esse ano. Item 6. O Sr. Luiz Cláudio Gomes,
Diretor de Administração e Finanças, apresentou o informe relativo à segunda etapa do concurso
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de Assistente Previdenciário, comunicou que em 2011 serão convocados mais 38 Assistentes do
concurso já realizado, e relatou que mais de 45 servidores, entre Assistentes e Especialistas
Previdenciários, saíram do Rioprevidência. Item 7. A Gerente de Atendimento, Cristina Soares
Alves de Souza, mostrou o quadro de atendimentos e agendamentos em 2010 e 2011, explicou
como é realizado o agendamento, relatou o andamento do atendimento agendado na
Defensoria, TCE e PGE e exibiu o gráfico com a posição de entrega das carteiras de ID
Funcional por agência, que vem sendo realizado em quatro agências do Rioprevidência.
Extrapauta 1. O Sr. José Roberto de Oliveira, Gerente de Controle Interno e Auditoria,
apresentou informe da atual situação da contratação de empresa para realização de Auditoria
Externa do Rioprevidência. O Gerente relatou o procedimento para contratação através de
realização de concorrência publica, com a participação de dez empresas, prazo de contratação
de quatro anos (de 2011 a 2014), conforme as normas estabelecidas pelo TCE. Nada mais
havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelo Subsecretário de Gestão de Recursos Humanos,
Sr. Luis Carlos de Almeida Capella, e eu, Primeira Secretária, Francisca Rodrigues Talarico,
lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes.

Luiz Carlos de Almeida Capella
Subsecretário de Gestão de Recursos Humanos

Paulo Tafner
Representante da Secretaria de Estado de Fazenda

Sergio Pyrrho
Subprocurador-Geral do Estado
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Continuação das assinaturas dos presentes na 50ª Reunião Ordinária do Conselho de
Administração, realizada em 18 de outubro de 2011.

Gustavo de Oliveira Barbosa
Diretor-Presidente do Rioprevidência

Francisca Rodrigues Talarico
Representante dos Segurados do Executivo
1ª Secretária do Conselho de Administração

Nilson Bruno Filho
Defensor Público Geral do Estado

Mauro da Silva Thomaz
Representante dos Segurados do Tribunal de Contas do Estado

Camilo Ruliere
Representante dos Segurados do Tribunal de Justiça

Marcos André Riscado de Brito
Representante do Tribunal de Contas do Estado
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Marcos André Chut
Representante do Ministério Público RJ

Rodrigo Lopes Lourenço
Representante da ALERJ
2ª Secretário do Conselho de Administração
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