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No dia doze de julho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na Secretaria Municipal 
Adjunta de Gestão Previdenciária – SMAGP, à Avenida Augusto de Lima, 30, 10º andar, nesta 
capital, reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, do 
Município de Belo Horizonte, com a presença dos conselheiros: Adriana Soares Oliveira, 
Jacó Lampert, Nourival de Souza Resende Filho, Regiane das Graças Pinheiro, Vítor 
Mário Valverde. Conselheiro José  de  Freitas  Maia foi substituído por sua suplente, Renata 
Alves de Souza. Também presentes, pela Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 
Previdenciária – SMAGP, Unidade Gestora Única do RPPS, Márcio Almeida Dutra, Cristina 
Maria Melgaço da Silva, Fernando Ferreira Calazans e Camila Mariana Coutinho. Nourival 
Resende iniciou os trabalhos, perguntando se havia alguma manifestação sobre a ata da 26ª 
Reunião Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Deu a palavra a Fernando Calazans, que 
iniciou a análise das considerações feitas pelos conselheiros na última reunião. 
Encaminhamentos: 1º) A sugestão de alteração do Regimento Interno, que acolherá justificativa 
verbal em reunião, nos casos de ausência, redação apresentada pela Unidade Gestora, aprovada 
por unanimidade. A SMAGP deverá promover a mudança do respectivo dispositivo no 
Regimento Interno do Conselho Fiscal e comunicar ao Conselho de Administração para 
apreciar essa alteração. 2º) A sugestão para que haja eleição de vice-presidente, tal como 
apresentada pela Unidade Gestora, foi aprovada por unanimidade. Por envolver alteração em 
lei, a SMAGP deverá elaborar minuta de projeto de lei para apreciação do Conselho de 
Administração e encaminhamento ao Governo. 3º) Sobre a solicitação da revisão do pagamento 
de jeton do Conselho Fiscal, a SMAGP deverá elaborar redação que altera a regra atual para 
considerar o pagamento mensal ou por presença em reunião, e submeter a apreciação do 
Conselho de Administração. A Unidade Gestora encaminhará aos conselheiros fiscais o plano 
de trabalho atualizado e as planilhas para análise das despesas e receitas do RPPS-BH. Nada 
mais a ser tratado, eu, _____________________ (Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho, 
BM 081.476-1), lavro a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros 
presentes na ocasião. Belo Horizonte, 12 de julho de 2016.  
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