ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

No dia vinte de outubro do ano dois mil e vinte, por meio virtual em função da situação de emergência causada pela
pandemia do COVID 19, reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, do
Município de Belo Horizonte, com a participação dos Conselheiros: Aparecida Maria Soares Viana, Carlos Roberto
Alcântara de Rezende, Dimas Pereira Neto, Hugo Catão de Leão Coelho, Miriam Aparecida Silva Maciel. Também
estavam presentes pela Subsecretaria de Gestão Previdenciária – Suprev –, Unidade Gestora Única do RPPS-BH,
Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho, Diretora Central de Gestão de Contas Previdenciárias, Gleison Pereira
de Souza, Subsecretário de Gestão Previdenciária, e Gilberto Alexandre Francisco, Assessor de Inovação e
Relacionamento com o Segurado. Hugo Catão deu início aos trabalhos, apresentando a pauta: 1. Aprovação da Ata
da reunião anterior; 2. Apresentação das Receitas e Despesas do RPPS-BH 2º quadrimestre de 2020; 3. Apresentação
das Contas Contábeis do RPPS-BH 2º quadrimestre de 2020; 4. Apresentação do Sistema de Gestão Previdenciária.
Passou a palavra a Camila Coutinho, que pediu aos Conselheiros presentes para que se manifestassem sobre a Ata
da última reunião, que foi aprovada por unanimidade. Camila Coutinho sugeriu a inversão da pauta, antecipando a
apresentação sobre o sistema, o que foi aceito por todos. Passou então a palavra ao Gilberto Francisco, que
apresentou as principais características e os fatos mais relevantes sobre o Sistema de Gestão Previdenciária adquirido
pela Unidade Gestora. Enfatizou os ganhos de eficiência e a modernização dos processos de concessão e informação
aos segurados, a qualidade da informação disponibilizada pelas ferramentas do Sistema, e da praticidade do Portal
do Segurado que viabilizará o acesso a dados e documentos pelos próprios segurados de forma automatizada, pela
internet e por aplicativo. Durante a apresentação, Dimas Neto aproveitou para testar o portal, acessando-o em tempo
real, confirmando que está no ar. Aparecida Viana solicitou os contatos para que os segurados se informem sobre o
Portal e outros assuntos de previdência. Gilberto Francisco informou que a comunicação está sendo feita pelo e-mail
previdenciacomunica@pbh.gov.br. Carlos Rezende perguntou quando a terceira fase de implantação do Portal será
concluída, com a disponibilização completa das funcionalidades, e como os Conselheiros e outros interessados
podem ter acesso a relatórios e dados produzidos pelo Sistema. Gilberto Francisco informou que a terceira fase deve
ser concluída dentro de sessenta dias, e sobre os relatórios, que os Conselheiros podem entrar em contato diretamente
com ele mesmo, e que avaliará sobre a criação de perfis para eles mesmos acessarem os módulos e gerarem as
informações da forma como lhes for conveniente. Carlos Rezende pediu ainda a relação dos fundos de investimentos
com seus respectivos CNPJ, o valor aplicado em cada um deles, e os membros do Comitê de Investimentos com um
resumo do currículo de cada um deles. Camila Coutinho esclareceu que essas informações não constam no Sistema
de Gestão Previdenciária, e que a Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais, a Asies, responsável pela gestão
das aplicações do RPPS, conta com outro sistema para isso. Informou que essa demanda será incluída na próxima
reunião ordinária, de dezembro. Não havendo mais manifestações sobre o sistema, Camila Coutinho passou a
apresentar os principais resultados das contas no segundo quadrimestre do exercício, destacando os grandes números
de arrecadação e despesa em ambos os fundos. No Fundo Financeiro – FUFIN, informou o total arrecadado até o
mês de agosto deste ano, de R$315.875.216,93, contra R$771.994.267,61 de total de despesas liquidadas no mesmo
período, informando que o total do aporte para cobertura da insuficiência financeira do Plano no período foi de
R$424.046.563,73. No Fundo Previdenciário – BHPrev, destacou os R$178.768.466,54 arrecadados entre janeiro e
agosto, contra os R$2.805.494,04 liquidados no mesmo período. Apresentou também os balancetes contábeis dos
Fundos no fechamento de agosto em formato sintético. Nada mais a ser tratado, eu, ________________________
(Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho, BM 081476-1), lavro a presente ata, assinada pelos Conselheiros após
leitura e aprovação. Belo Horizonte, 20 de outubro de 2020.
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