
 
 

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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No dia vinte e dois de março do ano dois mil e vinte e dois, por meio virtual em função da situação de 

emergência causada pela pandemia do COVID-19, reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS, do Município de Belo Horizonte, com a participação dos Conselheiros: 

Aparecida Maria Soares Viana, Carlos Roberto Alcântara de Rezende, Dimas Pereira Neto, Iran Almeida 

Barbosa, Miriam Aparecida Silva Maciel e Simone Maria Barbosa Silva Araújo. Também estava presente 

pela Subsecretaria de Gestão Previdenciária – Suprev –, Unidade Gestora Única do RPPS-BH, Camila 

Mariana da Cruz Gomes Coutinho, Diretora Central de Gestão de Contas Previdenciárias. Simone Araújo 

abriu os trabalhos, dando a palavra a Camila Coutinho, que fez a exposição dos principais resultados de 

2021, reiterando que o material de apoio para aprovação da Prestação de Contas, contendo o detalhamento 

da execução e as demonstrações contábeis, na íntegra, do encerramento do exercício, foram encaminhados 

com antecedência, por e-mail, para análise prévia. Durante a apresentação, destacou os grandes números 

do exercício 2021, aqui arredondados, a saber: no Fundo Financeiro – Fufin – os valores totais de 

arrecadação, de despesa empenhada e de aporte transferido pelo Tesouro Municipal para cobertura da 

insuficiência financeira fecharam em R$ 573 milhões, 1,374 bilhão e R$ 801 milhões, respectivamente, 

contra R$ 326 milhões arrecadados e R$ 10 milhões de despesas empenhadas no Fundo Previdenciário – 

BHPrev, cujo montante contempla as despesas com a Taxa de Administração da Unidade Gestora, 

calculada em R$14,5 milhões, dos quais apenas R$6,68 milhões foram de fato transferidos do BHPrev, 

sendo que a diferença entre o transferido e o tetos dos gastos administrativos para o exercício permaneceu 

como recurso integralizado do plano capitalizado. Detalhou a execução da despesa administrativa 

empenhada no exercício encerrado, que foi de R$ 6,667 milhões, neste valor incluído o total empenhado 

dos gastos com a folha dos empregados da Suprev. Depois de passar pelos destaques das demonstrações 

contábeis e explicar aos conselheiros os resultados dos indicadores relacionados, abriu espaço para 

manifestações. Aparecida Viana, Simone Araújo e Dimas Pereira elogiaram a apresentação e o trabalho 

da Unidade Gestora, tendo feito manifestações pontuais no decorrer da exposição. O conselheiro Carlos 

Rezende afirmou a importância da qualificação dos membros do Comitê de Investimentos, nos termos do 

seu Regimento Interno. Lembrou que solicitou anteriormente, e ainda não recebeu, os currículos e 

documentos dos membros do referido comitê para a verificação. Manifestou também a preocupação com 

a atual vacância do membro de indicação do Conselho de Administração. Camila Coutinho prestou os 

devidos esclarecimentos e sanou as dúvidas durante a reunião, e especificamente quanto às ponderações 

do conselheiro Carlos Rezende, afirmou que as informações seriam consolidadas e repassadas pela 

Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais, e que as providências para o preenchimento da vaga no 

Comitê de Investimentos já estavam sendo tomadas pela Unidade Gestora, nos termos do respectivo  

regimento e das normas relacionadas, o que também seria melhor esclarecido pela referida Assessoria, no 

momento do compartilhamento das informações requeridas. Não havendo mais manifestações, Camila 

Coutinho abriu para votação, e todos os conselheiros fiscais titulares presentes opinaram unanimemente 

pela aprovação das contas de 2021, ficando de manifestar-se por e-mail para fins de registro, para 

posteriormente assinarem de próprio punho os documentos. Nada mais a ser tratado, eu, 

________________________ (Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho, BM 081476-1), lavro a 

presente ata, assinada após aprovação e leitura virtual. Belo Horizonte, 22 de março de 2022. 
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Previdencia BH <previdencia@pbh.gov.br>

Assunto: Re: 14ª reunião extraordinária do CF-RPPS/BH: material apresentado e
encaminhamentos ao Cadm 

Aparecida Viana <aparecidaviana61@yahoo.com.br> 29 de março de 2022 14:26
Responder a: Aparecida Viana <aparecidaviana61@yahoo.com.br>
Para: previdencia@pbh.gov.br, Camila Mariana Coutinho <camila.mcoutinho@pbh.gov.br>

Aprovo a ata da reunião ordinária 14* reunião do Conselho fiscal do RPPS com  
As alterações sugeridas pl conselheiro Carlos.  
Enviado do Yahoo Mail no Android

Em ter, 29 29e mar 29e 2022 às 10:28, Previdência BH
<previdencia@pbh.gov.br> escreveu:

Prezadas(os), solicito especial atenção a este e-mail. 

Na quinta seremos auditados para a certificação do Pró-Gestão, e para fechar requisitos, devo subir
com esta ata devidamente aprovada pelos conselheiros até amanhã. 

Eles aceitarão neste momento que a autorização se dê por e-mail, então peço a gentileza de
manifestarem-se formalmente, o quanto antes, respondendo a este se estão de acordo com a ata
da 14ª reunião extraordinária do CF. 

Inclusão do Carlos e alterações destacadas em amarelo. 

Obrigada,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://go.onelink.me/107872968?pid=InProduct&c=Global_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers&af_wl=ym&af_sub1=Internal&af_sub2=Global_YGrowth&af_sub3=EmailSignature
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Previdencia BH <previdencia@pbh.gov.br>

14ª reunião extraordinária do CF-RPPS/BH: material apresentado e
encaminhamentos ao Cadm 

Carlos Rezende <carlosr.alcantara@uol.com.br> 29 de março de 2022 17:54
Para: Previdência BH <previdencia@pbh.gov.br>

Aprovo a ata com a inclusão acima.

Carlos Roberto Alcântara de Rezende
Conselho Fiscal RPPS
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Previdencia BH <previdencia@pbh.gov.br>

14ª reunião extraordinária do CF-RPPS/BH: material apresentado e
encaminhamentos ao Cadm 

Dimas PEREIRA NETO <dimaspereiraneto@pbh.gov.br> 29 de março de 2022 10:29
Para: Previdência BH <previdencia@pbh.gov.br>

De acordo
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Dimas Pereira Neto - BM 35241-5
Agente Fazendário - whatsApp - 31-98504-7906
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA  | Rua Espírito Santo, 605 | 12º andar | Centro |BH/MG 
Tel: (31) 3277-1401 | www.pbh.gov.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Previdencia BH <previdencia@pbh.gov.br>

14ª reunião extraordinária do CF-RPPS/BH: material apresentado e
encaminhamentos ao Cadm 

Iran Almeida Barbosa <iranbarbosa@pbh.gov.br> 30 de março de 2022 17:04
Para: Previdência BH <previdencia@pbh.gov.br>

Boa tarde, Camila.

Encaminho pela aprovação da ata.

Abs,

Iran Barbosa 

On 29 Mar 2022, at 09:28, Previdência BH <previdencia@pbh.gov.br> wrote: 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Minuta 14ª Reunião Ordinária do CF_032022.docx 
22K
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Previdencia BH <previdencia@pbh.gov.br>

14ª reunião extraordinária do CF-RPPS/BH: material apresentado e
encaminhamentos ao Cadm 

Miriam Maciel <miriammaciel@pbh.gov.br> 29 de março de 2022 11:14
Para: Previdência BH <previdencia@pbh.gov.br>

De acordo 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Miriam A S Maciel | Assessora 
Gabinete do Prefeito Alexandre Kalil
Avenida Afonso Pena, Nº 1212 | 2º andar | Centro | BH/MG | CEP 30130-003 
(31) 3277-1797 | www.pbh.gov.br 
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Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho <camila.mcoutinho@pbh.gov.br>

14ª reunião extraordinária do CF-RPPS/BH: material apresentado e
encaminhamentos ao Cadm 

Simone Maria Barbosa Silva Araujo <simonesaraujo@pbh.gov.br> 29 de março de 2022 14:57
Para: Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho <camila.mcoutinho@pbh.gov.br>

Prezada Camila,

Agradeço e acuso recebimento do material apresentado na última reunião do Conselho Fiscal do RPPS.

Após a apresentação feita durante a reunião do dia 22/03 e a leitura do material enviado, dou meu
parecer favorável aos relatórios enviados e à Ata da 14ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do
Regime Próprio de Previdência Social.

Atenciosamente,

Simone Araújo 
Prefeitura de Belo Horizonte | Avenida Afonso Pena, nº 1212
Bairro Centro | Belo Horizonte MG - CEP 30130-908 
(31) 3277.4141 | 3277.4144 | 3277.4003 | 9 8875.3475 
www.pbh.gov.br 

Em qui., 24 de mar. de 2022 às 14:57, Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho <camila.mcoutinho@pbh.gov.br>
escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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