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No dia vinte e nove de junho do ano dois mil e vinte e um, 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, Iran Almeida 

Barbosa, Miriam Aparecida Silva Maciel e Simone Maria Barbosa Silva Araújo. 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. A reunião teve como pauta: 1. Aprovação da 

Ata da reunião anterior; 2. Apresentação das receitas e despesas do primeiro quadrimestre de 2021; 3. 

Apresentação do Resumo das Contas Contábeis do primeiro quadrimestre de 2021. Simone Barbosa deu 

início aos trabalhos, ratificando a aprovação da ata da reunião anterior, realizada por e-mail pelos 

conselheiros. Deu a palavra a Camila Coutinho, que expôs os principais resultados das contas no primeiro 

quadrimestre do exercício, destacando os grandes números de arrecadação e despesa em ambos os fundos. 

No Fundo Financeiro – FUFIN, informou o total arrecadado entre janeiro e abril de 2021, de R$165,5 

milhões, contra R$417 milhões de total das despesas liquidadas no mesmo período, valores arredondados. 

Informou o total transferido pelo Tesouro Municipal ao plano para cobertura da insuficiência financeira, 

ou seja, o total de aporte acumulado no primeiro quadrimestre do ano, de R$255,8 milhões, valores 

arredondados. No Fundo Previdenciário – BHPrev, destacou os R$100,2 milhões arrecadados no período 

apurado, contra os R$1,7 milhão liquidado no mesmo período, valores arredondados e considerando as 

despesas previdenciárias do plano e as administrativas da Unidade Gestora do RPPS. Apresentou também 

os balancetes contábeis dos Fundos, com os saldos inicial em 01/01/2021 e final em 30/04/2021, em 

formato sintético, fazendo destaques relevantes para a análise futura de prestação de contas, relacionados 

aos ativos, passivos e contas orçamentárias dos planos. O conselheiro Carlos Rezende solicitou 

esclarecimento quanto à diferença nos resultados auferidos com rendimentos em março e abril deste ano, 

quando comparados com os dois primeiros meses do exercício. Camila Coutinho ficou de solicitar ao 

assessor de Investimentos, Rodrigo Almeida, por e-mail, as informações solicitadas, e encaminhá-las ao 

Conselho Fiscal, ressaltando que na próxima reunião o Relatório de Investimentos será apresentado. Nada 

mais a ser tratado, eu, Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho, BM 081476-1, lavro a presente ata, 

aprovada em meio eletrônico pelos Conselheiros após leitura. Belo Horizonte, vinte e nove de junho de 

dois mil e vinte e um. 
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