
ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

No  dia  vinte  e  oito  de  agosto  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito,  às  nove  horas  e  trinta  minutos,  na
Subsecretaria de Gestão Previdenciária – Suprev,  à Avenida Augusto de Lima, 30,  10º andar,  nesta
capital, reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, do Município de
Belo Horizonte, com a presença dos Conselheiros: Adriana Soares Oliveira, Jomara Alves da Silva,
Miriam Aparecida Silva Maciel, Natanael Zanata Braga e Regiane das Graças Pinheiro. O conselheiro
Fuad  Jorge  Norman  Filho  justificou  sua  ausência,  sendo  substituído  por  sua  conselheira  suplente,
Miriam Loureiro Dolabella. Também estavam presentes pela Suprev, Unidade Gestora Única do RPPS-
BH, Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho, Diretora Central de Gestão de Contas Previdenciárias,

Lucas José Villas  Boas Givisiez,  Assessor de Investimentos  e Estudos Atuariais,  e Rodrigo
André de Almeida, atuário da Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais – Asies. Aconvite
da  Suprev,  também  esteve  presente  Rafael  Porto,  atuário  da  empresa  Lúmens  de  Consultoria  e
Assessoria Atuarial. A Presidente do Conselho Fiscal, Jomara Alves, iniciou os trabalhos, apresentando
a pauta: 1. Aprovação da Ata da reunião anterior; 2. Apresentação do Relatório de Investimentos do 1º
semestre de 2018 (Art. 33, V, IX); 3.  Apresentação do Relatório Atuarial  2018 do RPPS-BH (Art.
33,  V,  VIII).  Perguntou se  havia  alguma  consideração  sobre  a  ata  da  38ª  Reunião  Ordinária.  Não
havendo manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Em seguida, a Presidente

passou  a  palavra  a  Lucas  Givisiez,  que  apresentou  o  Relatório  dos  Investimentos,  com  os
principais resultados das aplicações, os rendimentos e a situação das carteiras dos recursos do
Fundo Previdenciário – BHPrev quanto à meta atuarial.  Na sequência, deu a palavra ao Rafael
Porto, que apresentou o Relatório Atuarial do RPPS-BH de 2018, esclarecendo aos conselheiros quanto
às metodologias e hipóteses adotadas para os cálculos.  Natanael Braga questionou sobre o impacto da
alteração em projeto de lei da responsabilidade pelos pagamentos dos auxílios maternidade, doença,
reclusão  e  abonos,  que  passariam a  ser  arcados  pelo  RPPS-BH sem a  contrapartida  do  Tesouro  e
entidades, como ocorre atualmente, e perguntou se no cálculo atuarial eles foram contemplados. Jomara
Alves sugeriu que a Lúmens, sob a coordenação da Asies, realize estudo para demonstrar o impacto
atuarial  da  alteração legal  que está sendo promovida,  apresentando ao Conselho Fiscal  na  próxima
reunião, o que foi acatado pelos presentes. Lucas Givisiez também sugeriu que na reunião de dezembro
seja  apresentado o estudo de impacto da Previdência Complementar,  cujo projeto de lei  tramita  na
Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  também acatado  por  unanimidade.  Jomara  Alves  pediu  aos
conselheiros presentes que a reunião de outubro, agendada para o dia 23, seja antecipada para o dia 02,
tendo a  concordância  de  todos  os  presentes  e  encerrando os  trabalhos,  dando  como integralmente
cumprida  a  pauta  da  reunião.  Nada  mais  a  ser  tratado,  eu,  ________________________  (Camila
Mariana da Cruz Gomes Coutinho, BM 81.476-1), lavro a presente ata que, após lida e aprovada, foi
assinada pelos Conselheiros presentes na ocasião. Belo Horizonte, 28 de agosto de 2018.
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