Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social –
RPPS-BH
Aos nove de dezembro de dois mil e treze, às 14h21min, 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 com a presença dos seguintes conselheiros: Murilo Fróes dos
Reis, presidente, Márcio Costa Bichara, Omar Pinto Domingos, Maria Cristina Castelo Branco,
Mauro Heleno Ladeira de Oliveira e Leonardo Amaral Castro. Também presentes Márcio
Almeida Dutra, Secretário Municipal Adjunto de Gestão Previdenciária e os servidores
Alexandre Fonseca Dias, Graziele Aparecida Alves de Araújo e Arilda Alves Rodrigues Barbosa.
Márcio Dutra iniciou a reunião apresentando a ata da 10ª reunião ordinária, que foi aprovada
e assinada por todos. Na sequência, Márcio Dutra agradeceu a participação dos conselheiros
na capacitação sobre Ciência Atuarial para os Regimes Próprios de Previdência Social, ofertada
pela Unidade Gestora. Omar Domingos parabenizou a iniciativa e o instrutor e solicitou que,
em próximas oportunidades sejam acrescidos exercícios para melhor compreensão e fixação
do conteúdo, no que foi acompanhado por Maria Cristina e Márcio Bichara. O presidente
relatou preocupação no sentido de evitar que ocorra no RPPS-BH mudança semelhante à
ocorrida no RPPS do Estado de Minas Gerais. No segundo ponto de pauta, o servidor
Alexandre Dias apresentou e explicou o Demonstrativo Previdenciário do 4º bimestre,
expondo as tabelas e gráficos com o comportamento das receitas e despesas por fundos,
FUFIN e BHPREV e, em seguida, os valores consolidados do período. Arilda Barbosa justificou a
elevação da despesa na competência julho, lembrando o pagamento da primeira parcela do
13º Salário e o decréscimo da despesa em agosto, justificado pela anulação de despesas
relativas a férias prêmio, indenização do FGTS, vale transporte e outras despesas da folha de
servidores ativos, mas pagas pela folha de aposentados. O montante anulado em agosto foi da
ordem de aproximadamente vinte milhões de reais, relativos às competências de janeiro a
agosto de 2013. Graziele Araújo apresentou o terceiro ponto de pauta, as atividades da
Gerência de Normatização. Informou a composição da equipe e as atribuições da área e como
normatizar e orientar as áreas da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Previdenciária na
correta aplicação da legislação previdenciária, além de subsidiar demandas da Procuradoria
Geral do Município – PGM. Márcio Bichara questionou a razão para ocorrência de tantas ações
judiciais. Márcio Dutra explicou que qualquer beneficiário pode questionar
administrativamente ou judicialmente seus direitos e Omar Domingos exemplificou o caso de
servidores da Secretaria Municipal de Finanças que pleiteiam judicialmente a incorporação de
gratificações pagas ao servidor em atividade. Passou-se então para o último ponto de pauta: as
deliberações do Conselho de Administração. Márcio Dutra informou que não ocorreram
deliberações e que tratou-se da contratação da consultoria financeira que está em fase de
conclusão. Sobre o imóvel de Lagoa Santa, a Caixa Econômica Federal não encontrou
parâmetros para fins de locação. Foi informado que a manutenção do imóvel é feita com
recursos da taxa de administração. Maria Cristina questionou se o Banco do Brasil faz esse o
serviço de avaliação imobiliária. Márcio Dutra se comprometeu em fazer a consulta e lembrou
que, caso haja deliberação pela venda dos imóveis, a receita auferida não gerará recurso para
capitalização, uma vez que o imóvel está vinculado ao FUFIN. Informou também que na
expansão do aeroporto de Confins a nova pista ficará à direita da BR, a menos de um

quilômetro do imóvel, podendo inclusive haver desapropriação por parte do Governo Federal.
Alertou também que a demora em deliberar sobre esse imóvel acarreta mais trabalho para
Unidade Gestora. Sobre as contribuições previdenciárias dos licenciados, o Conselho de
Administração ficou de realizar novas conversas e o projeto de lei que contemplaria tal
matéria, foi encaminhado para Câmara Municipal contendo apenas o reajuste dos
aposentados sem paridade. Mencionou que foi colocada a possibilidade de participação de
conselheiro fiscal nas reuniões daquele Conselho, todavia a matéria não foi deliberada. Márcio
Bichara pediu ao Presidente do Conselho Fiscal que insista na participação deste Conselho em
reuniões daquele Conselho a fim de manifestar a preocupação em definir a destinação do
imóvel de Lagoa Santa. Omar Domingos questionou se o Presidente do Conselho de
Administração pode esclarecer sobre as deliberações daquele Conselho e sugeriu que o
mesmo seja oficiado para esclarecer a demora na deliberação sobre o imóvel de Lagoa Santa.
Leonardo Castro explicou que, caso ainda reste dúvidas do Conselho Fiscal, o presidente do
Conselho de Administração poderá ser convocado para maiores esclarecimentos. Omar
Domingos ficou de encaminhar, até dia 16/12, uma redação sobre o questionamento. Márcio
Dutra lembrou que o imóvel de Lagoa Santa foi embargado pelo Instituto Chico Mendes pela
ausência de licença ambiental e informou que existe uma ação judicial do Sindibel alegando o
sucateamento do “Clube”. Márcio Dutra informou que, em função da volatilidade do mercado,
nenhum RPPS conseguirá alcançar a meta atuarial no exercício de 2013. Informou, ainda, que a
Unidade Gestora encaminhará comunicado às entidades sindicais e associações
representativas dos servidores acerca do fim do mandato dos Conselheiros e apresentará, na
próxima reunião, proposta de trabalho para 2014. Solicitou, por fim, que os Conselheiros
encaminhem sugestões sobre as matérias a serem abordadas no plano de trabalho para 2014.
A próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal foi confirmada para o dia 10/02/2014. Nada
mais a ser tratado, eu, _____________________________ Arilda Alves Rodrigues Barbosa,
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelos presentes.
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