
ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

No dia vinte e seis de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Subsecretaria de Gestão
Previdenciária – Suprev, 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, Jomara Alves da Silva, Miriam Aparecida Silva
Maciel, Natanael Zanata Braga e Regiane das Graças Pinheiro. O conselheiro Fuad Jorge Norman Filho
foi substituído por sua conselheira suplente, Miriam Loureiro Dolabella.  Também estavam presentes
pela Suprev, Unidade Gestora Única do RPPS-BH, Gleison Pereira de Souza, Subsecretário de Gestão
Previdenciária,  e  Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho,  Diretora  Central  de Gestão de Contas
Previdenciárias. Gleison Pereira iniciou os trabalhos, apresentando a pauta: 1. Aprovação da Ata da
reunião anterior; 2. Análise das receitas e despesas do RPPS do 1º quadrimestre de 2018; 3. Análise das
contas  contábeis  do RPPS do 1º  quadrimestre  de 2018.  Camila  Coutinho deu início aos  trabalhos,
perguntando  se  havia  alguma  consideração  sobre  a  ata  da  37ª  Reunião  Ordinária.  Não  havendo
manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Deu sequência, apresentando aos
novos conselheiros um breve histórico dos principais resultados das receitas e despesas do RPPS nos
últimos três anos e, a seguir, os resultados e resumo das contas contábeis dos Fundos Financeiro – Fufin
– e Previdenciário – BHPrev – nos meses de janeiro a abril de 2018, que acumularam no primeiro
quadrimestre R$197.146.309,00 (cento e noventa e sete milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e
nove reais) e R$ 80.065.202,00 (oitenta milhões, sessenta e cinco mil, duzentos e dois reais) de receita
arrecadada,  respectivamente;  R$317.844.356,00 (trezentos e dezessete reais,  oitocentos e quarenta e
quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais) e R$2.805.439,00 (dois milhões, oitocentos e cinco mil,
quatrocentos  e  trinta  e  nove  reais)  de  despesa  orçamentária,  respectivamente;  e  no  caso  do  Fufin,
R$132.788.873,00 (cento e trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e
três reais) de aporte para cobertura da insuficiência financeira do período. Passou a palavra a Gleison
Pereira, que retomou a eleição do presidente do Conselho Fiscal, postergada para esta reunião. Informou
aos  presentes  da  disponibilidade  e  interesse  da  conselheira  Jomara  Alves,  concedendo espaço para
manifestações. O conselheiro Natanael Braga também demonstrou interesse em candidatar-se. Gleison
Pereira abriu para votação, e todos os conselheiros presentes, incluindo Natanael Braga, que desistiu de
concorrer, elegeram Jomara Alves como Presidente do Conselho Fiscal para o biênio 2018-2020. Camila
Coutinho sugeriu aos conselheiros que as reuniões iniciem às 9h30min, e não às 9h. Todos os presentes
concordaram com a alteração. Jomara Alves encerrou os trabalhos, dando como integralmente cumprida
a pauta da reunião. Nada mais a ser tratado, eu, ________________________ (Camila Mariana da Cruz
Gomes Coutinho,  BM 81.476-1), lavro a presente ata que, após lida e aprovada, foi  assinada pelos
Conselheiros presentes na ocasião. Belo Horizonte, 26 de junho de 2018.
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