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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Ata da 19ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do RPPS-BH
Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e quinze, 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 e Nourival de Souza Resende
Filho. Também presentes os servidores Alexandre Fonseca Dias, Cristina Maria Melgaço da Silva e Arilda Alves
Rodrigues Barbosa. Às 9h30min o presidente Gilmar verificou quórum e iniciou os trabalhos, solicitando
alteração na ata apresentada. Feitas as alterações a ata foi aprovada por unanimidade. A discussão do ponto de
pauta seguinte, aprovação das contas do exercício de 2014, foi postergada para o último ponto de pauta. Na
sequência Cristina Melgaço apresentou o relatório dos investimentos do RPPS, demonstrando a sua aderência à
Política de Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração. Nourival Resende questionou se os recursos
do RPPS estavam todos alocados no Banco do Brasil. Alexandre Fonseca esclareceu que não e informou sobre os
investimentos feitos na CEF em fundos com marcação na curva. Justificou ainda a escolha dos fundos, que foram
criados pela CEF em formatação própria para os RPPS’s, com aprovação do Ministério da Previdência Social.
Mauro Heleno questionou sobre a previsão de realização do credenciamento de instituições financeiras e
Alexandre Fonseca informou que a Unidade Gestora está procedendo a estudos, mas ainda não há previsão de
lançamento do edital. Mauro Heleno ainda observou a necessidade de disponibilizar os extratos dos
investimentos em instrumento público para dar transparência às movimentações financeiras do RPPS. Alexandre
Fonseca informou que há na página do Ministério da Previdência essa informação, de livre acesso, através do
DAIR – Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos. Nourival Resende questionou se as
valorizações e desvalorizações das aplicações dos recursos observam o principio contábil da competência e
Alexandre Fonseca informou que sim. Cristina Ayer questionou se, em função do cenário econômico brasileiro
que vivemos, não seria mais prudente não investir em títulos púbicos. Alexandre Fonseca esclareceu o
funcionamento dos fundos de investimento e Nourival Resende informou que esses são os títulos que oferecem
menor risco de crédito. Mauro Heleno salientou ainda, que em função da Legislação em vigor, estamos obrigados
a investir nesses produtos. Passando ao ponto de pauta seguinte Cristina Melgaço apresentou as receitas e
despesas relativas ao primeiro bimestre de 2015. Nourival Resende questionou a diferença de rendimentos com
aplicação financeira de janeiro e fevereiro e Alexandre Fonseca esclareceu, explicando a volatilidade do mercado.
Nourival Resende e Mauro Heleno solicitaram o envio dos extratos das aplicações do RPPS e do razão da conta
de receitas financeiras do período apresentado. Arilda Barbosa informou que a Unidade Gestora fará o envio para
todos os conselheiros. Cristina Melgaço fez ainda a apresentação das receitas e despesas apartando FUFIN e
BHPREV. Mauro Heleno solicitou que nas próximas reuniões sejam apresentados gráficos da receita e despesa
também de forma apartada (FUFIN e BHPREV). Seguindo a pauta, Alexandre Fonseca comentou sobre as
deliberações do Conselho de Administração nas reuniões de fevereiro e março. Justificou a ausência do
Secretário Márcio Dutra pela participação em evento previdenciário, promovido pelo Banco do Brasil com a
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presença do Ministério da Previdência. Retornando ao segundo ponto de pauta, Cristina Ayer ponderou a
necessidade de ter mais tempo para uma análise criteriosa das contas do RPPS. Isabel Cristina sugeriu a
aprovação das contas e, se necessário, a contratação de auditoria externa.Nourival Resende discordou da
necessidade de contratação de auditoria externa para aprovação dessas contas, alegando que as mesmas foram
apresentadas na reunião ordinária de fevereiro e discutidas na reunião extraordinária de março. Gilmar Xavier
lembrou que foi constituída uma comissão para análise das contas, o que foi feito. Mauro Heleno salientou que o
Regimento do CF prevê prazo para deliberação de matéria apresentada e que esse prazo expira nesta reunião.
Arilda Barbosa alertou para o que diz o Regimento Interno no artigo 19, prevendo que a deliberação deve ocorrer
nesta reunião. Gilmar Xavier encaminhou para votação. Mauro Heleno, Nourival Resende, Isabel Cristina e
Gilmar Xavier votaram pela aprovação das contas do exercício de 2014. Cristina Ayer se absteve da votação em
razão de não comparecimento na reunião ordinária de fevereiro, não tendo sido informada pelo seu suplente de
sua indicação para compor Grupo de Trabalho para análise das contas. Desta forma restaram aprovadas as contas
do exercício de 2014 com quatro votos a favor e uma abstenção. Mauro Heleno solicitou que o relatório final da
Auditoria Geral do Município seja encaminhado aos Conselheiros Fiscais. A próxima reunião ficou agendada

para o dia 09/06/2015, 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 foi
lida, aprovada e assinada.

Gilmar Xavier Lima - Presidente

Cristina Ayer Taveira

Isabel Cristina da Cruz

Mauro Heleno Ladeira de Oliveira

Nourival de Souza Resende Filho

