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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro
Conselho Fiscal

ATA DE REUNIÃO
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2021

Ao décimo quinto dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez 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. Os seguintes itens integraram a pauta: Item Um.
Aprovação da Prestação de Contas do Ordenador de Despesas Referente ao Exercício de 2020. Item
Dois. Aprovação das contas apuradas nos balancetes e no balanço anual de 2020. Instalou-se a
reunião, aberta pelo senhor Daiti Hamanaka, Presidente do Conselho Fiscal, que apresentou a pauta e
concedeu a palavra aos Conselheiros para que proferissem suas considerações, uma vez que todos já
haviam apreciado os documentos sob análise. O Conselheiro Márcio Liñares foi favorável à aprovação das
contas, porém levando-se em conta as ressalvas apresentadas no Relatório de Auditoria Interna. O senhor
Daiti Hamanaka pontuou sobre a não emissão e divulgação dos Relatórios de Auditoria Externa nos
exercícios de 2018, 2019 e 2020, e ponderou que ainda não tem ciência do posicionamento da
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro sobre a não obrigatoriedade da realização destas
auditorias. Outra observação que o Presidente do Conselho emitiu, foi a constatação da pequena estrutura
da área de Controle Interno do Rioprevidência frente a atividades e estrutura da organização. O
Conselheiro Rodrigo Dias elogiou a qualidade da análise realizada pela Auditoria Interna. Ao fim das
considerações, o senhor Daiti Hamanaka propôs a aprovação das contas e a inclusão das ressalvas no
parecer do Conselho Fiscal. O Conselho aprovou por unanimidade a sugestão do Presidente. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Daiti Augusto Hamanaka, em comum acordo com os demais membros,
encerrou a reunião, e eu, Carlos Roberto Wittlich, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros
deste Conselho Fiscal.

Daiti Augusto Hamanaka
Presidente do Conselho Fiscal
Marcio Garcia Liñares
Membro Titular
Rodrigo Lelis Dias
Membro Titular
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Documento assinado eletronicamente por Daiti Augusto Hamanaka, Assessor Chefe, em
27/09/2021, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Marcio Garcia Liñares, Assessor Especial, em 27/09/2021,
às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Lelis Dias, Analista Processual, em 28/09/2021,
às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 22648084
e o código CRC 014A8048.
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