ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

No dia dez de abril do ano dois mil e vinte, 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: Adriana Soares Oliveira ,
Hugo Catão de Leão Coelho, Jomara Alves da Silva, Miriam Aparecida Silva Maciel, Natanael Zanata
Braga e Regiane das Graças Pinheiro. Também estavam presentes pela Suprev, Unidade Gestora Única
do RPPS-BH, Rodrigo André de Almeida, Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais, e Gleison
Pereira de Souza, Subsecretário de Gestão Previdenciária. A reunião teve com pauta: 1. Aprovação da ata
da reunião anterior; 2. Apresentação do Relatório de Investimentos. Não houve nenhuma manifestação
quanto à ata da 12ª Reunião Extraordinária, tendo sido aprovada por unanimidade. Rodrigo André de
Almeida enviou aos Conselheiros por e-mail o Relatório dos Investimentos do RPPS, com dados de março
de 2020, apresentando os resultados no período dos principais índices de mercado e o desempenho da
carteira de investimentos do Fundo Previdenciário – BHPrev. Regiane Pinheiro solicitou melhores
esclarecimentos sobre as medidas que estão sendo tomadas pela Unidade Gestora para minimizar o
impacto da queda da bolsa brasileira no período sobre os investimentos do RPPS. Rodrigo André de
Almeida informou que a Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais faz o acompanhamento da Taxa
Básica de Juros da Economia -Selic, já que esta taxa influencia os rendimentos dos fundos de renda fixa
que compõem a carteira do BHPrev, verifica diariamente os resultados dos leilões dos Títulos Públicos
Federais, principalmente NTN-B, pois estes títulos, caso tenham taxa atrativas, são importantes para
imunizar a carteira do BHPrev, conforme diretriz da Política de Investimento 2020. Além disso, ainda
com relação às aplicações em renda fixa, em função da baixa taxa Selic, na ocasião, 3,75%, optou por
manter uma estratégia ativa em 2020, cujo objetivo é obter maior rentabilidade com a gestão de papéis
pós-fixados e pré-fixados, antecipando-se ao movimento da curva das taxas de juros dos Títulos Públicos,
obtendo assim, melhores rendimentos. Esclareceu ainda que, quanto aos investimentos em renda variável,
a Asies observa estritamente os limites prudenciais da Política de Investimentos, sempre analisando
resultados no médio e longo prazo. Soma-se a isso a preocupação da Assessoria em manter aplicações em
instituições previamente credenciadas, autorizados pelo Bacen e que atendam a Resolução 3.922/2010, e
acompanhar, via órgãos oficiais, a dívida pública no médio e longo prazo, o real impacto da quarentena
na atividade econômica em 2020 e a efetividade da política monetária adotada pelos países e Brasil. Nada
mais a ser tratado, eu, ________________________ (Rodrigo André de Almeida, BM 115.128-0), lavro
a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros. Belo Horizonte, 10 de abril de
2020.
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