ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

No dia vinte e sete de abril do ano dois mil e vinte e um, 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, Iran Almeida Barbosa, 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 contou ainda com a presença do
representante da Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial, Rafael Porto, e teve como pauta: 1. Aprovação da Ata
da reunião anterior; 2. Apresentação do Relatório de Investimentos; 3. Apresentação do Relatório Atuarial do
Exercício. Camila Coutinho sugeriu aos conselheiros que a pauta fosse invertida, para que o representante da
consultoria atuarial pudesse apresentar e se retirar na sequência, o que foi acatado por unanimidade. Passou a palavra
ao Rafael Porto, que expôs o Relatório Atuarial de 2021, explicando as premissas e hipóteses atuariais utilizadas
para a avaliação e para o cálculo atuarial do RPPS no exercício. Destacou algumas delas, que se mantiveram tal
como previstas nas últimas avaliações, como o abono permanência, que é em média de 1,4 anos, o crescimento real
dos benefícios, que gira em torno de 2,51% ao ano, e a idade média de ingresso no mercado de trabalho, que se
supõe ser de 25 anos. Esclareceu que no FUFIN a taxa de juros seria de 0%, por se tratar de plano em regime de
caixa. No entanto, com as alterações promovidas pela Portaria nº 464/2018, mesmo que o plano não seja capitalizado
deve-se aplicar taxa de juros que, para a avaliação corrente, foi definida em 5,39% por Portaria do Ministério da
Economia. Informou que os cálculos já consideram a alteração da alíquota de contribuição do segurado de 11% para
14%, o que fez com que o BHPrev saísse de uma situação de déficit para superávit. Ao apresentar os resultados do
FUFIN, o atuário foi questionado sobre quando será a ocorrência do maior valor de aporte do Tesouro para cobertura
da insuficiência do plano. Rafael Porto mostrou aos conselheiros a projeção das receitas e das despesas do plano,
em valor futuro, sem desconto da taxa de juros, onde foi possível identificar que a insuficiência atingirá o pico em
2040. Ao encerrar a sua apresentação, tendo sanado todas as dúvidas dos Conselheiros, Rafael Porto passou a palavra
a Rodrigo Almeida, que passou a apresentar o relatório de investimentos, destacando os resultados auferidos até o
mês anterior com as receitas de contribuição e financeira, os saldos e as alocações das aplicações, o desempenho
dos investimentos, os principais indicadores de mercado, as deliberações do Comitê de Investimentos e a evolução
do patrimônio do RPPS. As receitas de março de 2021 somaram R$ 47,63 milhões em contribuições e R$11,65
milhões em rendimentos. As alocações táticas, correspondentes a 50,7% das aplicações, e estratégicas, representando
os 49,3% restantes, renderam, no acumulado dos últimos doze meses, respectivamente, -0,02% e 3,39%, cujo
consolidado rendeu, no acumulado de 2021, 1,69%, representando 50,18% da meta atuarial do ano, considerando a
rentabilidade da alocação estratégica a vencimento. Apresentou também as projeções dos principais indicadores de
mercado, e as tabelas dos leilões mais recentes de títulos públicos. Informou aos conselheiros que o Conselho de
Administração aprovou a alteração do limite de aplicações em renda variável de 20% para 25%, valor este que ainda
está abaixo do limite determinado pela Resolução CMN nº 3.922/2010, revelando a importância dessa alteração para
garantir melhores resultados sobre os investimentos do RPPS no contexto atual do mercado financeiro. Camila
Coutinho ficou de enviar aos conselheiros o material apresentado na reunião, por e-mail. Nada mais a ser tratado,
eu, Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho, BM 081476-1, lavro a presente ata, aprovada em meio eletrônico
pelos Conselheiros após leitura. Belo Horizonte, vinte e sete de abril de 2021.
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