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ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 
Aos vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito, às catorze horas e quarenta e nove 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, Rita Margarete de Cássia Freitas Rabelo, 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 e Fábio Francisco Maia. A 
conselheira suplente Sandra Maria Coelho compareceu em substituição ao Conselheiro Pedro Afonso 
Valadares. O Conselheiro Robson Aparecido Torrezani não compareceu e justificou sua ausência. Esteve 
presente o Subsecretário de Gestão Previdenciária, Gleison Pereira de Souza, acompanhado dos Assessores 
Lucas Givisiez e Gilberto Alexandre Francisco, das diretoras Roberta Ester Senna e Camila Mariana da Cruz 
G. Coutinho. Também presentes os servidores Fabrícia Aurélio Castro Costa, Maura Lelis Mariz e Rodrigo 
André de Almeida. O Presidente André iniciou a reunião cumprimentando a todos e verificou junto aos 
conselheiros se havia alguma alteração a ser feita na ata da reunião anterior. Diante da negativa, a Ata foi 
aprovada e assinada por todos. Em seguida, o Presidente fez a leitura da pauta do dia e passou 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. Destaca-se: receitas/despesas 
(contribuição: R$ 20,45 milhões; benefícios pagos: R$ 64.706,11; receita financeira: - R$ 17,48 milhões) e 
saldo em 31/01/18 de R$ 571,76 milhões. Lucas esclareceu que as contribuições do 13º salário foram 
concomitantes com a contribuição corrente. Os investimentos, segundo a precificação a mercado (MtM) 
ficaram em 438,37% da meta atuarial em janeiro de 2018 e 106,04% no comparativo à Curva a Vencimento. 
O Assessor informou ainda que o rendimento percentual das aplicações em janeiro foram 3,18% a Mercado 
e 0,77% a Vencimento. Durante a apresentação, foram feitos alguns questionamentos, respondidos pelo 
Assessor Lucas. Após, o Assessor passou para o próximo item da pauta: Apresentação dos Critérios para 
Aplicação dos Recursos do RPPS. Em seguida à apresentação, o Subsecretário Gleison reforçou que as 
decisões da Subsecretaria de Gestão Previdenciária (SUPREV) em relação aos critérios de alocações de 
recursos são tomadas com alto rigor técnico, perguntando em seguida se havia necessidade de maiores 
esclarecimentos. Não havendo perguntas, passou-se para o próximo item da pauta: Plano de Modernização 
da Subsecretaria de Previdência. O Subsecretário informou que em 2017 foi concluído o mapeamento do 
fluxo atual, redesenhado novo fluxo e elaborado o plano de implantação para ser executado em 2018 para os 
processos de aposentadoria e pensão. Esclareceu que atualmente o processo de aposentadoria ocorre em 
aproximadamente 200 dias e que a meta, após a implementação do Plano de Modernização, será de 
aproximadamente 20 dias, realizado de modo digital, do início ao final do processo. Quanto ao projeto de 
automatização de processos, o Subsecretário, após detalhar o projeto, informou que foram feitas visitas a 
Institutos de Previdência; pesquisas de mercado; realização de consulta pública e elaboração do Termo de 
Referência e da minuta de Edital, que deverá ser publicado em breve. A conselheira suplente Sandra Coelho 
perguntou se o Sistema GRP (outro projeto de modernização da Secretaria de Planejamento) seria custeado 
com recursos da taxa de administração da Previdência. O presidente André disse que não, pois seria pago via 
financiamento externo. Em seguida, o Presidente dirigiu-se para o último item da pauta: Informes Gerais. O 
Subsecretário Gleison informou que o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP foi renovado no dia 
03/02/18, com validade até agosto de 2018. Após, o subsecretário informou que em atendimento ao art. 31, 
§2º do Regimento Interno do Conselho Fiscal, será enviado aos conselheiros o relatório anual de trabalho de 
2017 do conselho fiscal, para conhecimento. Além disso, o presidente André comunicou a data da próxima 
reunião, que ocorrerá em 22/03/18 e da possível reunião extraordinária, no dia 28/03/18. Nada mais a ser 
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tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, às 15h40min eu, 
___________________ (Maura Lelis Mariz), lavrei a presente ata que deverá ser assinada pelos presentes.  

 

André Abreu Reis      Bruno Leonardo Passeli   

 

Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage   Leonardo de Araújo Ferraz 

 

Paulo Roberto Lamac Júnior     Rita Margarete de Cássia Freitas Rabelo 

 

Roberto Francisco Pereira     Sandra Maria Coelho 

 

Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino   Maurício Albino de Almeida 

 

Fábio Francisco Maia        

      

    

 

 


