ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

No dia trinta de junho 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: Aparecida Maria
Soares Viana, Carlos Roberto Alcântara de Rezende, Dimas Pereira Neto, Hugo Catão de Leão Coelho,
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 com pauta: 1. Análise das Receitas e Despesas do RPPS-BH 1º
quadrimestre de 2020; 2. Análise das Contas Contábeis do RPPS-BH 1º quadrimestre de 2020; 3.
Apresentação da Política de Investimentos do RPPS-BH de 2020; 4. Apresentação dos novos
Conselheiros Fiscais do biênio 2020 a 2022 e eleição do(a) presidente do Conselho. Gleison Pereira abriu
a reunião dando as boas vindas aos novos conselheiros, sugerindo que o item quatro da pauta fosse
antecipado, o que foi acatado por todos os presentes. Passou a palavra então a cada um deles para que se
apresentassem, deu abertura para que os interessados em concorrer à Presidência do Conselho se
manifestassem. Hugo Catão se colocou à disposição para disputar pela função, esclarecendo que se sentia
preparado em razão da sua experiência no biênio anterior e da competência da equipe da Unidade Gestora
que assessora as atividades do Conselho. Não houve nenhuma outra manifestação de interesse para a
concorrência, e Gleison Pereira perguntou a todos os demais membros se havia alguma objeção à eleição
de Hugo Catão para a Presidência do Conselho Fiscal dentro do atual biênio. Todos os demais membros
manifestaram-se a favor. Gleison Pereira considerou este item da pauta vencido, passando a palavra a
Camila Coutinho que apresentou aos novos conselheiros um breve histórico de dados do Regime Próprio
de Previdência dos Servidores Públicos de Belo Horizonte – RPPS – e em seguida os resultados das contas
no primeiro quadrimestre do exercício, destacando os grandes números de arrecadação e despesa em
ambos os fundos. No Fundo Financeiro – FUFIN, informou o total arrecadado nos primeiros quatro meses
do ano, de R$155.734.022,75, contra R$380.925.416,58 de total de despesas empenhadas no mesmo
período, esclarecendo aos conselheiros sobre a insuficiência do plano, que é acobertada com recursos do
Tesouro, intitulados de aportes, cujos valores também foram apresentados. No Fundo Previdenciário –
BHPrev, destacou os R$73.609.142,58 arrecadados entre janeiro e abril, contra os R$1.323.501,31
empenhados no mesmo período, chamando a atenção dos conselheiros para o valor ainda pouco relevante
de obrigações do plano, frente ao que ingressa como receita. Informou que o material das reuniões é
enviado aos conselheiros por e-mail após a realização das mesmas com a minuta da ata para aprovação, e
confirmou a data da próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia 25 de agosto. Rodrigo de Almeida
passou a expor então os principais pontos do Relatório de Investimentos do RPPS-BH de 2020,
atualizando os novos conselheiros sobre o cenário econômico para o corrente exercício, e esclarecendo
sobre as orientações e limites para alocação dos recursos por tipo de aplicação. Informou ainda que a meta
de rentabilidade dos investimentos é, atualmente, de 5,57% ao ano de juros reais. Nada mais a ser tratado,
eu, ________________________ (Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho, BM 081476-1), lavro a
presente ata, assinada pelos Conselheiros após leitura e aprovação. Belo Horizonte, 30 de junho de 2020.
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