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ATA DE REUNIÃO
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às onze horas, reuniu-se o Conselho
Fiscal do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência – por meio de
videoconferência. Presentes os senhores Daiti Augusto Hamanaka, membro titular; Marcio Garcia Liñares,
membro titular; Rodrigo Lelis Dias, membro titular; Aloísio Villeth Lemos, Diretor de Administração e
Finanças; Nícholas Ribeiro da Costa Cardoso, Gerente de Operações e Planejamento e Rodrigo Santos
Martins, servidor do Rioprevidência e Diretor da Rio Petróleo. Os seguintes itens integraram a pauta: Item
Um. Alocação dos ativos do Fundo Previdenciário. Item Dois. Principais passivos do Rioprevidência,
incluindo securitização dos royalties. Instalou-se a reunião, aberta pelo senhor Daiti Hamanaka, que
explicou rapidamente que o objetivo do encontro é promover um nivelamento entre os membros do
Conselho no que tange ao conhecimento das atividades do Rioprevidência. Item Um. Com a palavra, o
senhor Aloísio Lemos iniciou sua fala fazendo uma breve descrição da estrutura do Rioprevidência. Em
seguida, passou a palavra ao senhor Nícholas Cardoso, para que iniciasse a apresentação, que vai anexada
a esta ata. Passando-se ao Item Dois, o senhor Rodrigo Martins iniciou a segunda parte da apresentação,
que falou sobre a Operação de Securitização de Royalties e Participações Especiais. Ao término da
apresentação, o senhor Daiti Hamanaka perguntou a respeito da gestão dos imóveis do Fundo. O senhor
Aloísio se prontificou a solicitar uma apresentação para a Gerência de Administração Imobiliária em data
a ser definida pelos conselheiros. Os conselheiros agradeceram aos esclarecimentos trazidos pelos
servidores da Diretoria de Investimentos do Rioprevidência. Nada mais havendo a tratar, o senhor Daiti
Augusto Hamanaka, em comum acordo com os demais membros, encerrou a reunião, e eu, Leandro Junior
de Oliveira, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros deste Conselho Fiscal.
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