ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

No dia vinte e seis de outubro 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, Rodrigo Almeida,
Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais, e Gleison Pereira de Souza, Subsecretário de
Gestão Previdenciária. Simone Araújo deu início aos trabalhos, apresentando a pauta: 1.
Aprovação da Ata da reunião anterior; 2. Apresentação das Receitas e Despesas do RPPS-BH do
2º quadrimestre de 2021; 3. Apresentação do Resumo das Contas Contábeis do RPPS-BH do 2º
quadrimestre de 2021; 4. Outros informes. 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, cuja manifestação foi formalizada por e-mail. Camila Coutinho expôs
os principais resultados das contas até agosto de 2021, destacando os grandes números de
arrecadação e despesa em ambos os fundos. No Fundo Financeiro – FUFIN, informou o total
arrecadado no acumulado até o mês de agosto de 2021, de R$348.333.441,97, contra
R$839.973.958,10 de total das despesas liquidadas no mesmo período. Informou o total
transferido pelo Tesouro Municipal ao plano para cobertura da insuficiência financeira, ou seja,
o total de aporte acumulado até o referido mês, de R$498.629.387,34. No Fundo Previdenciário
– BHPrev, destacou os R$199.236.943,42 arrecadados no mesmo período, contra os
R$3.769.221,25 liquidados. Na sequência, apresentou os balancetes contábeis dos Fundos, em
formato sintético, com os saldos iniciais em 01/01/2021 e finais em 31/08/2021, destacando
contas patrimoniais e orçamentárias. Na sequência, passou a palavra ao Rodrigo Almeida, que
apresentou aos conselheiros a nova agenda que será necessária, bimestralmente, para
cumprimento dos requisitos do Pró-Gestão, a certificação promovida pelo Ministério do Trabalho
e Previdência. Para sermos certificados, um dos requisitos é a aprovação pelo Conselho Fiscal
dos relatórios mensais de investimentos. Para isso, Rodrigo Almeida sugeriu mostrar aos
conselheiros bimestralmente os relatórios dos últimos dois meses fechados, com os dados que
são apresentados mensalmente ao Conselho de Administração. Assim, propôs aos conselheiros
fiscais que aprovem, para a reunião de dezembro de 2021, os relatórios dos meses de agosto,
setembro, outubro e novembro, e a partir da reunião de fevereiro 2022, dois relatórios por reunião
ordinária, o que foi acatado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, eu, Camila Mariana da
Cruz Gomes Coutinho, BM 081476-1, lavro a presente ata, a ser aprovada por meio eletrônico
pelos Conselheiros após leitura. Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021.
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