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ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 
 
Aos dezessete de janeiro de dois mil e dezoito, às catorze horas e quarenta minutos, na Secretaria Municipal 
de Planejamento, Orçamento e Gestão, situada na Avenida Augusto de Lima, 30, Centro, Capital, reuniu-se 
o Conselho de Administração do Regime Próprio da Previdência Social, RPPS, do Município de Belo 
Horizonte, conforme convocação feita pelo Presidente, com a presença dos seguintes conselheiros: o 
presidente André Abreu Reis, Paulo Roberto Lamac Júnior, Bruno Leonardo Passeli, Leonardo de Araújo 
Ferraz, Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage, Roberto Francisco Pereira, Ilda Aparecida de Carvalho 
Alexandrino, Maurício Albino de Almeida, Pedro Afonso Valadares e Fábio Francisco Maia. A Conselheira 
Suplente Maria Luiza Brugger Iglesias compareceu em substituição ao Conselheiro Robson Aparecido 
Torrezani, que justificou sua ausência. A Conselheira Rita Margarete de Cássia Freitas Rabelo e seu suplente 
Reinaldo Antônio de Castro Ferreira não compareceram e justificaram a ausência. Esteve presente o 
Subsecretário de Gestão Previdenciária, Gleison Pereira de Souza, acompanhado do Assessor Lucas 
Givisiez, dos servidores Fabrícia Aurélio Castro Costa, Maura Lelis Mariz, Rodrigo André de Almeida e do 
estagiário Rafael Bartolomeu Botelho. Também presentes Carla Campos, Antonelle Silva, Hugo Ribas e 
Jefferson Garcia do Banco Bradesco SA. O Presidente André iniciou a reunião cumprimentando a todos e 
em seguida verificou junto aos conselheiros se havia alguma alteração a ser feita na ata da reunião anterior. 
Após alterações sugeridas por Maria Luiza, a ata foi aprovada e assinada por todos. Sem demora, o 
Presidente fez a leitura da pauta do dia e passou a palavra para o Sr. Hugo Ribas do Banco Bradesco, que 
apresentou a análise do Cenário Macroeconômico para o ano de 2018. Durante a apresentação foram feitos 
questionamentos pertinentes ao tema, respondidos pelo Sr. Hugo. Logo após a apresentação, o presidente 
André agradeceu a presença dos funcionários do banco Bradesco SA e passou para o próximo item da pauta: 
Relatório Mensal de Investimentos, transferindo a palavra para o Assessor Lucas, que apresentou o Relatório 
Mensal dos Investimentos, considerando os seguintes tópicos: receitas de contribuição e financeira; saldos; 
alocações; desempenho dos investimentos; desempenho dos 12 meses; indicadores de mercado e alocações 
do Comitê de Investimentos (Coinv). Destaca-se: receitas de contribuição no valor de R$ 10,49 milhões; 
pagamento de benefícios e da 2ª parcela do 13º no montante de R$ 64.706,11; receita financeira de R$ 3,83 
milhões e saldo em 29/12/17 de R$ 533,80 milhões.  Os investimentos, segundo a precificação a mercado 
(MtM) ficaram em 97,14% da meta atuarial acumulada em 2017 e 108,74% no comparativo à Curva a 
Vencimento. Lucas informou ainda que o rendimento percentual anual das aplicações foram 7,88% à 
Mercado e 8,82% à Vencimento. Durante a apresentação, foram feitos alguns questionamentos, respondidos 
pelo Assessor. Em seguida, o Subsecretário Gleison, apresentando o próximo item da pauta, informou aos 
conselheiros que foi publicada a Portaria MF 577 de 27 de dezembro de 2017, que traz um novo método de 
contabilização dos títulos públicos. Diante disso, o Coinv, após discussões, chegou à conclusão técnica de 
marcar os títulos à vencimento e não à mercado, conforme previsto na mencionada Portaria. Em seguida, 
Gleison passou a palavra para o Assessor Lucas, que destacou alguns pontos da nova Portaria, como 
marcação à mercado, custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos e marcação na Curva à 
Vencimento. Durante a apresentação foram feitos questionamentos, respondidos pelo Assessor. Em 
sequência, os conselheiros Soraya e Fábio, solicitaram que sejam apresentados na próxima reunião os 
critérios objetivos para definir a ordem dos melhores fundos de investimentos e a conselheira Maria Luiza 
solicitou também para a próxima reunião a apresentação do plano de modernização da Subsecretaria. Dando 
continuidade à reunião, o Presidente André dirigiu-se para o último item da pauta: informes gerais, 
comunicando a data da próxima reunião, que ocorrerá em 21/02/18. Nada mais a ser tratado, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, às 16h13min eu, ___________________ (Maura Lelis 
Mariz), lavrei a presente ata que deverá ser assinada pelos presentes.  
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