Ata da 14ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do RPPS-BH
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às 09:19min, na Secretaria Municipal Adjunta
de Gestão Previdenciária, situada na Rua Uberaba, 295, 4 º andar, Bairro Barro Preto, nesta capital,
reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, do Município de Belo
Horizonte com a presença dos seguintes conselheiros: Cristina Ayer Taveira, Isabel Cristina da
Cruz, Marcela Cosenza Prazo, Mauro Heleno Ladeira de Oliveira e Omar Pinto Domingos. Também
presentes Márcio Almeida Dutra, Secretário Municipal
servidoras Cristina Maria Melgaço da Silva

e

Adjunto de Gestão Previdenciária e as

Arilda Alves Rodrigues Barbosa.

Márcio Dutra

verificou quorum e iniciou os trabalhos, esclarecendo que o conselheiro Leonardo Amaral foi
substituído por José Lauro Nogueira Terror. Foi feita a leitura da ata da 13ª reunião ordinária e, após
alterações, aprovada e assinada. Cristina Ayer questionou sobre o início dos trabalhos sem a presença
do presidente e Márcio Dutra esclareceu que o Regimento Interno diz respeito a existência de
quórum para início dos trabalhos. Que ele conduziria os trabalhos até a chegada do presidente que
ligou dizendo estar preso no trânsito.
complementadas.

Mais, que eventuais

lacunas

no regimento poderão ser

Em seguida, Cristina Melgaço fez a apresentação do demonstrativo das receitas e

despesas previdenciárias relativas ao segundo bimestre de 2014. Relatou sobre as variações ocorridas
no mês de fevereiro em função do reajuste dos aposentados sem paridade e em abril, pelo reajuste
da carreira da tributação. Cristina Melgaço demonstrou a forma de acesso à página do MPS e na página
da PBH, apresentando algumas informações. Informou que as apresentações e as atas das reuniões dos
Conselhos estão disponíveis na página da secretaria no site da Prefeitura e que os demonstrativos do
RPPS-BH estão disponíveis no site do Ministério da Previdência Social – MPS. No próximo ponto de
pauta, Márcio Dutra apresentou as deliberações do Conselho de Administração das reuniões de abril
e maio. Márcio Dutra abriu a apresentação de abril, feita ao Conselho de Administração, e explicou
o demonstrativo com o saldo da taxa de administração do RPPS-BH de 2014, demonstrando onde os
recursos estão vinculados no orçamento de 2014.

Com

relação

aos termos de cessão de uso

remunerado dos imóveis do RPPS, explicou a relação dos imóveis e valores das locações. Esclareceu
que será feita a cessão para diversos órgãos do município com cobrança de aluguel mensal, além de
cobrar indenização dos valores em atraso, daqueles órgãos que continuaram ocupando os imóveis
após a extinção da BEPREM. Disse das dificuldades em fazer a gestão desses imóveis, citando o
imóvel do Bairro Bonfim. Apresentou o parecer de aprovação das contas do RPPS-BH de 2013, a
composição do Comitê de Investimentos e o demonstrativo dos investimento

financeiros

do 1º

trimestre de 2014. Esclareceu que a meta atuarial foi estabelecida com base no IPCA + 4,5%a.a. com
base na avaliação atuarial. Informou da criação de fundos de investimento de renda fixa, com
marcação na curva, avalizados pelo Ministério da Previdência, para diminuir os riscos de volatilidade
do mercado frente aos fundos com marcação a mercado. Informou que estaremos aproveitando o

contrato da Prefeitura com o Banco do Brasil para possível consultoria financeira para o RPPS-BH;
que na última reunião do COPOM a taxa de juros não sofreu alteração; que o RPPS-BH somente
investirá no mercado de renda variável após contratação de consultoria para tal; que o imóvel do
RPPS-BH em Lagoa Santa, sem funcionamento, gera uma despesa de manutenção da ordem de
R$800.000,00 ao ano e a CEF ainda não conseguiu fazer avaliação daquele imóvel para
locação; relembrou que aquele imóvel foi embargado em dezembro/2012 pelo Instituto Chico
Mendes por estar funcionando como Clube sem licença para tal,

gerando multa no valor de

R$200.000,00 que está sendo questionada pela PGM. Sobre a capacitação em mercado de capitais,
Arilda Barbosa informou que não foi possível a realização do curso em maio e o mesmo será
ofertado novamente ainda este ano. Márcio sugeriu apresentar na reunião de agosto a avaliação
atuarial de 2014, no que obteve aprovação de todos. Gilmar Lima solicitou alteração na agenda de
dezembro, transferindo a reunião do dia 04/12, sugerindo o dia 11/12 a ser confirmada na reunião
ordinária de outubro/2014. Ficou agendada reunião ordinária para o dia 07/08 às 09 horas na Rua
Uberaba.

Nada

mais

a

ser

tratado,

a

reunião

foi

encerrada

às

11h25min.

Eu,

_____________________________ Arilda Alves Rodrigues Barbosa, lavrei a presente ata que, após
lida e aprovada, deverá ser assinada.

Cristina Ayer Taveira

Gilmar Xavier Lima

Isabel Cristina da Cruz

Marcela Cosenza Prado

Mauro Heleno Ladeira de Oliveira

Omar Pinto Domingos

