ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

No dia dezoito de fevereiro do ano dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, 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 , Hugo
Catão de Leão Coelho, Jomara Alves da Silva, Miriam Aparecida Silva Maciel, Natanael Zanata
Braga e Regiane das Graças Pinheiro. Também estavam presentes pela Suprev, Unidade Gestora
Única do RPPS-BH, Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho, Diretora Central de Gestão de
Contas Previdenciárias, e Gleison Pereira de Souza, Subsecretário de Gestão Previdenciária.
Gleison Pereira iniciou os trabalhos, apresentando a pauta: 1. Aprovação da última ata; 2. Análise
das Receitas e Despesas do RPPS-BH de 2019; 3. Análise do resumo das Contas Contábeis do
RPPS de 2019; 4. Apresentação e aprovação do Relatório Anual de Trabalho de 2019. Perguntou
se havia alguma consideração sobre a ata da 47ª Reunião Ordinária. Não havendo manifestações,
a ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Em seguida, passou a palavra a Camila
Coutinho, que apresentou os principais resultados com relação às receitas e às despesas do RPPSBH, dados relativos ao último quadrimestre de 2019 e o acumulado em doze meses. No Fundo
Financeiro – Fufin – informou que o valor total de arrecadação, de despesa empenhada e de
aporte transferido pelo Tesouro Municipal, para cobertura da insuficiência financeira do plano,
foi de, respectivamente, R$522.119.371,00, R$1.197.464.200,00 e R$639.366.587,00, contra
R$269.967.340,00 arrecadados e R$14.933.096,00 de despesas empenhadas no Fundo
Previdenciário – BHPrev, desconsiderando casas decimais. Mostrou, em seguida, os balancetes
contábeis resumidos de cada um dos planos, com os saldos nas datas de 01/01/2019 e 31/12/2019,
destacando as contas mais importantes do Ativo e do Passivo, além das contas orçamentárias.
Não havendo nenhuma manifestação dos Conselheiros, Jomara Alves assumiu a fala,
apresentando o Relatório Anual das atividades desempenhadas no exercício encerrado, que foi
aprovado por todos os Conselheiros Fiscais à exceção de Natanael Zanata, afirmando que
gostaria de ter tido mais tempo para avaliar com mais critério o conteúdo do documento. Gleison
Pereira aproveitou para informar sobre o alcance da marca de R$1 bilhão de reais acumulados
no BHPrev, resultado decorrente da melhoria constante dos processos e das políticas de
investimentos da Unidade Gestora, e agradeceu a contribuição dos Conselheiros para isso no
último biênio. 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, 18 de fevereiro de 2020.
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