ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

No dia vinte e um de fevereiro de 2017, 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, Jomara Alves
da Silva, Maria Regina Senra, Nourival de Souza Resende Filho, Regiane das Graças Pinheiro.
Também presentes, pela Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Previdenciária – SMAGP,
Unidade Gestora Única do RPPS-BH, Gleison Pereira de Souza, Suzana Maria Landim Nassif e
Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho. Gleison Pereira fez breve apresentação, e deu as boasvindas às conselheiras Jomara Alves da Silva e Maria Regina Senra. Nourival Resende iniciou os
trabalhos, apresentando a pauta: Aprovação da ata da reunião anterior; Análise das Receitas e
Despesas do RPPS-BH do 3º quadrimestre de 2016; Análise das Contas Contábeis do RPPS-BH do
3º quadrimestre de 2016; Apresentação e aprovação do Relatório Anual de Trabalho de 2016 e da
proposta do Plano Anual de Trabalho 2017/2018. Perguntou se havia alguma manifestação sobre a
ata da 29ª Reunião Ordinária, que foi submetida ao apreço dos conselheiros designados à época da
aludida reunião, por e-mail, e aprovada por unanimidade. Prestou breve esclarecimento sobre as
atividades do Conselho Fiscal às duas novas conselheiras e ao novo gestor, e passou a palavra a
Suzana Nassif, que apresentou, primeiramente, o demonstrativo das receitas e despesas do Fundo
Financeiro – FUFIN e do Fundo Previdenciário – BHPREV e, na sequência, as contas contábeis de
ambos os fundos. Ao término, Suzana Nassif devolveu a palavra a Nourival Resende, que
apresentou o Relatório Anual de Trabalho do Conselho Fiscal de 2016, que foi apreciado pelos
demais conselheiros e aprovado por unanimidade. Camila Coutinho, na sequência, submeteu à
aprovação do Conselho a Proposta do Plano de Trabalho para o corrente exercício, que foi
aprovado com a ressalva de que se alterasse a data da reunião de agosto, do dia 15 para o dia 22.
Encaminhamentos: 1) a Unidade Gestora deverá incluir nota explicativa no Demonstrativo das
Despesas do BHPREV, referente ao mês de setembro/2016, com os valores do acerto dos aluguéis
dos meses de janeiro a março, que esclarecem o aumento da despesa processada no mês quando
comparada com a média dos demais meses; 2) a Unidade Gestora, por sugestão da Conselheira
Jomara Alves, deverá criar agenda na plataforma do e-mail Google para o ciclo do Plano de
Trabalho aprovado; 3) Por solicitação do conselheiro Nourival Resende, a Unidade Gestora deverá
apresentar esclarecimentos adicionais mais detalhados sobre o resultado dos rendimentos no
período avaliado. 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, 21 de fevereiro de 2017.
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