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Ata da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do RPPS-BH 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, na Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 

Previdenciária, situada na Rua Uberaba, 295, 4 º andar, Bairro Barro Preto, nesta capital, reuniu-se o Conselho 

Fiscal do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, do Município de Belo Horizonte, conforme 

convocação feita pelo Presidente com a presença dos seguintes conselheiros: Gilmar Xavier Lima, presidente, 

Cristina Ayer Taveira, Isabel Cristina da Cruz, Mauro Heleno Ladeira de Oliveira, Nourival de Souza Resende 

Filho e Omar Pinto Domingos. Também presentes Márcio Almeida Dutra, Secretário Municipal Adjunto de 

Gestão Previdenciária e os servidores Alexandre Fonseca Dias e Arilda Alves Rodrigues Barbosa. Às 9h10min o 

presidente Gilmar verificou quórum e iniciou os trabalhos explicando a retirada da pauta da apresentação das 

receitas e despesas dos meses setembro e outubro/2014, justificada pela sobrecarga da Unidade Gestora para 

adequação à CASP e retransmissão do SICOM. No primeiro ponto de pauta foi feita a avaliação da ata da reunião 

anterior que foi aprovada e assinada. Em função de agenda do Secretário Márcio Dutra, o próximo ponto de pauta 

foi a apresentação das deliberações do Conselho de Administração na reunião ocorrida em 22/10/2014. 

Alexandre Dias explicou o relatório de investimentos demonstrando que o RPPS-BH está cumprindo a meta 

atuarial e mantendo os investimentos aderentes ao que estabelece a Política de Investimentos. Explicou a 

diferença entre marcação na curva e marcação a mercado, informou da efetivação da contratação do Banco do 

Brasil para prestação de serviço de consultoria financeira à SMAGP e da aprovação de Antônio Marmo, membro 

do Comitê de Investimentos, na prova CPA10 da ANBIMA. Na sequência foi feita a apresentação do novo 

conselheiro, Nourival Resende. Márcio Dutra convidou os membros do Conselho Fiscal a acompanharem na 

próxima sexta-feira, neste mesmo espaço, às 16:00h, o debate sobre matéria previdenciária em reunião da Mesa 

de Negociação Sindical. Passando-se à discussão da proposta do Plano Anual de Trabalho para 2015, Alexandre 

Dias fez a leitura, adequando as demandadas dos senhores conselheiros.  Nourival Resende solicitou 

esclarecimento a respeito do termo “negócios do RPPS”, no que foi atendido por Omar Domingos e Márcio 

Dutra. Cristisna Ayer questionou sobre a auditoria da folha dos ativos e solicitou que, caso não esteja ocorrendo 

na folha de aposentados, deixava a sugestão de contratação do serviço. Márcio Dutra informou que, considerando 

a necessária separação das folhas de ativos e aposentados, ocorrida a partir de 2013, o gestor da folha de ativos 

não tem acesso a folha da previdência, bem como gestor da Previdência não tem acesso à folha de ativos. Desta 

forma a Unidade Gestora solicitou a inserção da folha de benefícios previdenciários na auditoria de folha 

contratada pelo Município. Márcio Dutra, Omar Domingos e Mauro Heleno destacaram a importância de que os 

recursos da taxa de administração do RPPS não dependam de aprovação da JUCOF para serem gastos, já que têm 

origem em receitas previdenciárias e somente podem ser gastos com a administração do próprio RPPS, conforme 

disciplina a Lei 10.362/2011. Márcio Dutra se comprometeu a apresentar na próxima reunião a proposta de 

alteração do Decreto da JUCOF. Foi retomada a leitura da proposta do plano anual de trabalho e feitas as 

correções solicitadas o plano foi aprovado e assinado. Cristina Ayer solicitou o encaminhamento de relatório das 

despesas pagas com recursos da taxa de administração do período de janeiro a novembro/2014. Mauro Heleno 

solicitou que a Unidade Gestora minute o relatório anual de trabalho de 2014 e encaminhe por e-mail aos 
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Conselheiros para aprovação em fevereiro/2015. A próxima reunião ficou agendada para o dia 10/02/2015, na 

sala de reunião da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Previdenciária, Rua Uberaba, 295, 4º andar, de 

09:00 às 12:00 horas. Nada mais a ser tratado a reunião foi encerrada às 11h40min. Eu, 

_____________________________ (Arilda Alves Rodrigues Barbosa), lavrei a presente ata que, após lida e 

aprovada, deverá ser assinada. 
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