
ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 

Aos dezenove de fevereiro de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta 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: André Abreu Reis, Bruno Leonardo Passeli, Leonardo de Araújo Ferraz,  Ilda 

Aparecida de Carvalho Alexandrino, Maurício Albino de Almeida, Fábio Francisco Maia, Maria 

Fernandes Caldas, Jacó Lampert, Paulo Roberto Lamac Júnior e Pedro Afonso Valadares. Os(as) 

conselheiros(as) suplentes Caio Barros Cordeiro e Andrea Godoy Carvalho compareceram em 

substituição, respectivamente, aos conselheiros Adriana Branco Cerqueira e Sandra Maria Coelho. 

Esteve presente o subsecretário de Gestão Previdenciária, Gleison Pereira de Souza, acompanhado do 

assessor Lucas José Villas Boas Givisiez, Fabrícia Aurélio Castro Costa, Maura Lelis Mariz, Olavo 

Morais de Sá e Rodrigo André de Almeida. O subsecretário Gleison iniciou a reunião informando que o 

presidente André chegaria posteriormente, devido a compromissos de agenda e transferiu a palavra para 

o Assessor Lucas, que apresentou o segundo item da pauta: “Relatório Mensal dos Investimentos”, 

considerando os seguintes tópicos: receitas de contribuição e financeira; saldos; alocações; desempenho 

dos investimentos; evolução do patrimônio; indicadores de mercado, retorno BHPrev e alocações do 

comitê de investimentos. Destaca-se: receitas/despesas (contribuição: R$ 12,57 milhões; benefícios 

pagos: R$ 14.279,04; receita financeira: R$ 9,84 milhões) e saldo em 31/01/19 de R$ 764,56 milhões. 

As alocações tática (10,6%) e estratégica – imunizada (89,4%) renderam, respectivamente, 0,69% e 

0,80%. O consolidado do BHPrev ficou em 0,78%, representando 99,39% da meta atuarial do primeiro 

mês do ano, segundo a Curva no Vencimento. Durante a apresentação, foram feitos alguns 

questionamentos, respondidos pelo assessor Lucas. Após, o subsecretário Gleison 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. Dando sequência ao terceiro item da pauta: “Discussão sobre o processo 

eleitoral dos conselheiros não governamentais”, o Subsecretário Gleison passou a palavra para o 

conselheiro Fábio, que informou que no dia 05/02/19 a comissão formada pelos conselheiros Caio 

Barros, Pedro Valadares, Leonardo Ferraz e Fábio Maia se reuniu na Subsecretaria de Gestão 

Previdenciária a fim de discutir as alterações no Regimento do Conselho no que se refere às eleições dos 

membros não governamentais. Os conselheiros membros da comissão apresentaram as propostas de 

alteração, promovendo os devidos esclarecimentos. Após os debates, as propostas foram colocadas em 

deliberação e aprovadas por unanimidade. Desta forma, serão publicadas no Diário Oficial do Município 

as Resoluções 001/19 e 002/19, tratando do tema em questão. Em continuidade à última pauta do dia, 

Informes Gerais, Gleison apresentou a data da próxima reunião, 18/03/18 e informou que a reunião 

prévia sobre prestação de contas será no dia 15/03/19. Já a próxima reunião da Comissão para revisão do 

Regimento Interno será no dia 19/03/19. Nada mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de 

todos e encerrou a reunião e, às 15h31min eu, ___________________ (Maura Lelis Mariz), lavrei a 

presente ata que deverá ser assinada pelos presentes.  
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