ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019
Ao décimo nono dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze
minutos, reuniu-se o Conselho Fiscal do Fundo Único de Previdência Social do Estado do
Rio de Janeiro – Rioprevidência – na sala de reuniões do terceiro andar da sede da
Autarquia, à Rua da Quitanda, número cento e seis, Centro do Rio de Janeiro. Presentes
os senhores Daiti Augusto Hamanaka, Presidente do Conselho Fiscal, Fernandes Lima,
Primeiro-Secretário, Marlene Santiago da Rosa Sampaio, membro titular, e Marcos
Antonio de Mesquita Pinto Furtado e Roberto José de Mello Oliveira Alves Filho como
membros suplentes, instalou-se a reunião aberta pelo Presidente do Conselho Fiscal
com a seguinte pauta: Item Um. Análise e aprovação dos balancetes de janeiro,
fevereiro, março, abril, maio e junho de dois mil e dezenove. Item Dois. Apresentação
da taxa interna de retorno dos investimentos do Rioprevidência. Item Três.
Apresentação da avaliação atuarial. Item Quatro. Apresentação sobre ajustes
realizados nos últimos anos no ativo do Fundo Financeiro para a necessidade de caixa.
Item Cinco. Assuntos gerais. O senhor Daiti Augusto Hamanaka deu as boas-vindas a
todos os presentes e, após as considerações iniciais, abordou-se o Item Um da pauta. O
Gerente de Controladoria, senhor Robson Leite de Albuquerque, respondeu às
demandas encaminhadas previamente por e-mail, conforme apresentação anexa. O
item foi colocado em deliberação e os Conselheiros presentes aprovaram os balancetes
dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de dois mil e dezenove. Item
Dois. A Gerente de Operações e Planejamento, senhora Kelli Manhães Pessanha, exibiu
a rentabilidade do fundo previdenciário do Rioprevidência e o percentual da meta no
acumulado dos últimos doze meses, conforme apresentação anexa. Item Três. A
Gerente de Previdência e Atuária, senhora Rachel Mercedes Penha de Castro, exibiu os
dados da avaliação atuarial com data base de trinta e um de dezembro de dois mil e
dezoito, conforme apresentação anexa. A senhora Rachel Castro informou que a partir
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de dois mil e dezenove, a Gerência de Previdência e Atuária passará a fazer o cálculo da
avaliação atuarial, em vez de instituição contratada. Item Quatro. A senhora Kelli
Pessanha esclareceu os ajustes realizados nos últimos anos no ativo do fundo financeiro
para a necessidade de caixa a partir de dois mil e oito. Segundo a Gerente de Operações
e Planejamento, cerca de quarenta e seis por cento dos ingressos de recursos no
Rioprevidência foram oriundos de royalties, dezessete por cento foram provenientes de
contribuição patronal, e doze por cento, de contribuições de servidores, configurandose como as principais receitas de dois mil e dezoito. Item Cinco. O Presidente do
Conselho solicitou que fosse feita apresentação explicativa sobre compensação
previdenciária na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o senhor Daiti Augusto
Hamanaka, em comum acordo com os demais membros, encerrou a reunião, e eu,
Fernandes Lima, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais membros deste
Conselho Fiscal.

Daiti Augusto Hamanaka
Presidente do Conselho Fiscal

Fernandes Lima
Primeiro-Secretário do Conselho Fiscal

Marlene Santiago da Rosa Sampaio
Membro

Marcos Antonio de Mesquita Pinto Furtado
Membro suplente
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