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No dia dez de dezembro 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. Hugo Catão deu início aos trabalhos, apresentando a pauta: 

1. Aprovação da Ata da reunião anterior; 2. Apresentação do Relatório de Investimentos; 3. Apresentação e 

aprovação da proposta de Plano de Trabalho para 2021; 4. Formação do Grupo para elaboração do Relatório Anual 

de Trabalho de 2020; 5. Outros informes. Passou a palavra ao Rodrigo Almeida, que apresentou  o “Relatório Mensal 

de Investimentos”, apresentando os seguintes tópicos: receitas de contribuição e financeira; saldos; alocações; 

desempenho dos investimentos; indicadores de mercado, comitê de investimentos e evolução do patrimônio do 

RPPS. Destacam-se: receitas/despesas referentes ao mês de nov/20 (contribuição: R$ 12,83 milhões; benefícios 

pagos: R$ 365.215,87; receita financeira: R$ 28,94 milhões) e patrimônio acumulado até outubro de 2020 de R$ 

1.221,45 milhões. As alocações tática (47,51 %) e estratégica (52,49 %) renderam, no acumulado de 2020, 

respectivamente, 4,28% e 8,25%. O consolidado do BHPrev (alocações tática e estratégica) rendeu, no acumulado 

de 2020, 7,05%, representando 84,67% da meta atuarial do ano de 2020, considerando a rentabilidade da alocação 

estratégica a vencimento. Ademais, foi apresentado a distribuição das aplicações por fundo de investimento, valores 

posicionados em 30/11/2020 e, o currículo resumido dos membros do Comitê de Investimento. Aparecida Viana 

questionou o porquê de não fazermos aplicações de mais alto risco no Fundo Financeiro, para obtermos melhores 

resultados, e solicitou que a capacitação e o teste CPA10 sejam estendidos aos Conselheiros. Rodrigo Almeida 

explicou que no FUFIN isso não é possível por se tratar de um regime de caixa cujos ingressos são quase que 

imediatamente consumidos, sendo, inclusive, insuficientes para cobrir todas as suas obrigações. Sobre o curso e o 

teste, Rodrigo Almeida esclareceu que isso pode ser avaliado com a Unidade Gestora, e Gleison Pereira 

complementou que estamos aguardando a normatização do grau de capacitação para os gestores, dirigentes e 

conselheiros deliberativos dos Regimes Próprios de Previdência, o que deve ocorrer ainda este ano. Aparecida Viana 

pediu que fizéssemos um esforço para que até abril de 2021 já haja algum planejamento neste sentido. Gleison 

Pereira sugeriu que paralelamente a Unidade Gestora busque outros meios de atualizar os Conselheiros, com 

palestras e outras modalidades de capacitação. Rodrigo Almeida, após finalizados os esclarecimentos às questões 

postas sobre a parte dos Investimentos, passou a palavra a Camila Coutinho, que apresentou a proposta de Plano de 

Trabalho de 2021 aos presentes. Dimas Neto solicitou que na agenda eles tenham a oportunidade de em algum 

momento detalhar melhor as contas do RPPS, sugestão acatada por Aparecida Viana. Camila Coutinho sugeriu que 

os Conselheiros Fiscais participem da reunião anual que é realizada com os Conselheiros não governamentais do 

Conselho de Administração, na qual apresentamos de forma detalhada a execução orçamentária da Unidade Gestora 

e do RPPS, o que foi acatado pelos requerentes. Rodrigo Almeida sugeriu também que os Conselheiros Fiscais 

participem das reuniões prévias de aprovação da Política de Investimentos, ficando responsável por acioná-los 

quando houver agenda. Camila Coutinho, após o registro das manifestações, colocou em deliberação o Plano de 

Trabalho para 2021, que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, solicitou aos Conselheiros que 

voluntariamente se pronunciassem sobre a formação do Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório Anual de 

Trabalho. Aparecida Viana, Dimas Pereira e Hugo Catão se colocaram à disposição. Demais Conselheiros acataram 

o grupo formado. Camila Coutinho ficou de enviar o material de apoio. 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, 10 de dezembro de 2020.   
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