ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

No dia trinta e um de agosto 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, e Rodrigo André de Almeida, Assessor de
Investimentos e Estudos Atuariais. A reunião teve como pauta: 1. Aprovação da Ata da reunião
anterior; 2. Apresentação do Relatório de Investimentos; 3. Apresentação do Asset Liability
Management, ou ALM. A presidente do Conselho, Simone Araújo, pediu aos demais membros
que se manifestassem sobre a ata da reunião anterior, cujo conteúdo foi aprovado por
unanimidade. Passou então a palavra a Rodrigo Almeida, que apresentou o relatório de
investimentos, destacando os resultados auferidos até o mês anterior com as receitas de
contribuição e financeira, os saldos e as alocações das aplicações, o desempenho dos
investimentos, os principais indicadores de mercado, as deliberações do Comitê de
Investimentos e a evolução do patrimônio do RPPS. As receitas de julho de 2021 somaram R$
16,29 milhões em contribuições e R$1,24 milhões em rendimentos. As alocações táticas,
correspondentes a 50,41% das aplicações, e estratégicas, representando os 49,59% restantes,
renderam, no acumulado dos últimos doze meses, respectivamente, 3,18% e 7,99%, cujo
consolidado rendeu, no acumulado de 2021, 5,59%, representando 69,66% da meta atuarial do
ano, considerando a rentabilidade da alocação estratégica a vencimento. Apresentou também as
projeções dos principais indicadores de mercado, as alocações realizadas no período e a
evolução do patrimônio do Fundo Previdenciário – BHPrev. Na sequência, Rodrigo Almeida
explicou aos conselheiros fiscais a metodologia ALM, que considera o fluxo de receita e
despesa do RPPS com a perspectiva de longo prazo combinado com o modelo Capital Asset
Pricing Model, ou CAPM, que utiliza conceitos de risco e retorno na carteira de investimento
para vislumbrar cenários de investimentos e aplicações, de modo a garantir a cobertura das
obrigações futuras, levando a vencimento os investimentos de longo prazo, almejando a melhor
relação de risco e retorno dos investimento. Camila Coutinho ficou de enviar aos conselheiros
o material apresentado na reunião, por e-mail. 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, 31 de agosto de 2021.
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