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ATA DE REUNIÃO
ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
RIOPREVIDÊNCIA REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021
Ao segundo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se o Conselho Fiscal
do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência. Compareceram à
Rua da Quitanda, número cento e seis, terceiro andar, Centro, Rio de Janeiro os senhores Daiti Augusto
Hamanaka - Membro Titular, Marcio Garcia Liñares - Membro Titular, Rodrigo Lelis Dias - Membro
Titular, Yoriel Lima Moreira – Diretor de Administração e Finanças, Robson Leite de Albuquerque Gerente de Tesouraria, Marcelo Fresteiro Dias Ferreira – Diretor de Seguridade, Rachel Mercedes Penha
de Castro – Gerente de Previdência e Atuária. Participaram da reunião por videoconferência os senhores
Aloísio Villeth Lemos – Diretor de Investimentos, Nícholas Ribeiro da Costa Cardoso – Gerente de
Operações e Planejamento, Alexandre Anselmo Braga – Coordenador de Contabilidade, Ricardo Camara
Cavalcante, Coordenador de Execução Orçamentária das Folhas, João Luís de Oliveira Mendonça –
Assessor e Amanda Freitas Santos – Coordenadora de Atuária. Verificada a presença de quórum, instalouse a reunião com a seguinte pauta: Item Um. Alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
Item Dois. Aprovação do Relatório de Governança Corporativa. Item Três. Aprovação dos
Relatórios de Investimentos de dois mil e vinte. Item Quatro. Análise do Plano de Custeio e
coerência das premissas e resultados da Avaliação Atuarial. Item Cinco. Explanação pela Equipe do
Rioprevidência sobre principais eventos nas contas do exercício de 2020 e dirimir eventuais dúvidas
elencadas pelos membros do Conselho. O senhor Daiti Augusto Hamanaka iniciou a reunião abordando
o Item Um da pauta. Os conselheiros analisaram a minuta com as alterações propostas (documento anexo
a esta ata), em conformidade com a legislação vigente e com o Manual do Pró-Gestão RPPS. Os
conselheiros aprovaram por unanimidade as alterações no Regimento Interno do Conselho Fiscal. Item
Dois. Após breve discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o Relatório de Governança
Corporativa de dois mil e vinte, destacando que haviam recebido e analisado o material com antecedência.
Item Três. Os conselheiros aprovaram por unanimidade os Relatórios de Investimentos do ano de dois mil
e vinte, considerando que também receberam o material para análise prévia. Item Quatro. A senhora
Rachel Castro iniciou a apresentação (anexa a esta ata). O Conselheiro Rodrigo Dias perguntou se a taxa
de inflação de zero por cento poderia deixar o cálculo discrepante. O Senhor Marcelo Fresteiro esclareceu
que é considerada sempre a taxa real, que já leva em conta a inflação. O Conselheiro Daiti Hamanaka
perguntou a forma como foi definido a Meta Atuarial de quatro vírgula sete pontos percentuais, tendo em
vista o atual cenário de baixa da taxa real de juros. O Senhor Marcelo Fresteiro respondeu que a Meta
Atuarial é definida na Política de Investimentos do Fundo. O senhor Aloísio Lemos complementou
explicando o procedimento de definição da taxa limite máxima, que é divulgada pela Secretaria de
Previdência e serve como base para definição da Meta Atuarial. A taxa é divulgada, normalmente, até o
mês de maio de cada ano. Após os devidos esclarecimentos, os conselheiros aprovaram o item por
unanimidade. Item Cinco. O senhor Robson Leite de Albuquerque, Gerente de Controladoria iniciou a
apresentação (anexa a esta ata). O conselheiro Marcio Liñares questionou se a contribuição patronal tem
sido regular ou se há atrasos. O senhor Robson Albuquerque esclareceu que a contribuição tem acontecido
de forma regular. Concluída a apresentação, ficou acordado que a deliberação sobre as contas apuradas nos
balancetes ocorreria na próxima reunião e que, durante esse intervalo, a Gerência de Controladoria estaria
a disposição dos conselheiros para dirimir eventuais dúvidas. O Presidente do Conselho, senhor Daiti
Hamanaka, solicitou que constasse em ata que o Conselho Fiscal ainda não recebeu para análise o material
referente à Prestação de Contas Anual de dois mil e vinte e do material solicitado à área de Controle

Interno. 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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