
ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 

Aos dezoito de março de dois mil e dezenove, às catorze horas e quarenta e quatro 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, Sandra Maria Coelho, 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 Adriana 

Branco Cerqueira. O conselheiro Pedro Afonso Valadares não compareceu e justificou sua ausência. 

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

assessor Lucas José Villas Boas Givisiez, da diretora Camila Mariana da Cruz G. Coutinho, dos 

servidores Fabrícia Aurélio Castro Costa, Maura Lelis Mariz, Olavo Morais de Sá, Rodrigo André de 

Almeida e do estagiário Gabriel Oliveira Duarte. O subsecretário Gleison iniciou a reunião pelo 

terceiro item da pauta: “Aprovação das Contas do RPPS”, ressaltando que as demonstrações e 

relatórios de execução foram apreciados de forma detalhada pelo Conselho Fiscal no dia 14/03/2019. 

Após, passou a palavra para a Diretora Camila, que reforçou que o Conselho Fiscal opinou, em 

unanimidade, pela aprovação das contas. A Diretora apresentou um relatório sintético das 

demonstrações contábeis do exercício de 2018, de ambos os fundos do RPPS-BH, esclarecendo que 

foram elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público do 

Ministério da Fazenda e as Instruções de Procedimentos Contábeis, expedidas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional. Após a apresentação, a Diretora perguntou se havia alguma consideração por parte 

dos conselheiros. Não havendo, passou a expor dados da execução da taxa de administração, cujo 

valor calculado para 2018 foi de R$12.312.184,74. Esclareceu, no entanto, que foram transferidos 

apenas R$6.156.092,38 do BHPrev às contas da taxa, já que a execução orçamentária total em 2018 

mostrou-se inferior ao valor total da taxa para o exercício. A Unidade Gestora decidiu transferir 

apenas o necessário para que o valor permanecesse aplicado nas contas do BHPrev, onde teria uma 

melhor rentabilidade, considerando o volume aplicado. Informou então o saldo deste recurso para 

2019, apurado em R$183.098,00, depois de deduzidos todos os pagamentos da Unidade Gestora da 

competência 2018. Passou a palavra ao Subsecretário Gleison, que colocou em deliberação os 

seguintes itens: aprovação das contas do RPPS relativas ao exercício 2018 e retorno do saldo da Taxa 

de Administração ao patrimônio do BHPrev. A prestação de contas foi aprovada por todos os 

Conselheiros presentes, à exceção do Conselheiro Leonardo, que se absteve da votação, e todos, em 

unanimidade, decidiram pelo regresso do saldo da Taxa de Administração ao BHPrev no valor de 

R$183.098,00, assim como pela manutenção em definitivo no BHPREV dos R$ 6.156.092,36, 

correspondentes à parte da taxa de administração que não chegou a ser disponibilizada para execução.  

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. Em seguida 

Gleison transferiu a palavra para o Assessor Lucas, que solicitou ao servidor Rodrigo de Almeida, da 

Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais (ASIES) da SUPREV, que apresentasse 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 e alocações do comitê de investimentos. Destaca-se: receitas/despesas 

(contribuição: R$ 11,97 milhões; benefícios pagos: R$  84.128,27 ; receita financeira: R$ 5,20 

milhões) e saldo em 28/02/19 de R$ 781,65 milhões. As alocações tática (13,0%) e estratégica – 

imunizada (87,0%) renderam, respectivamente, 1,78% e 1,67%. O consolidado do BHPrev ficou em 

1,69%, representando 102,69% da meta atuarial dos dois primeiros meses do ano, segundo a Curva no 



Vencimento. Durante a apresentação, foram feitos alguns questionamentos, respondidos pelo servidor 

Rodrigo. Ao final do que foi apresentado, Gleison informou que o assessor Lucas estava se desligando 

da SUPREV e agradeceu por seu desempenho à frente da ASIES. Em continuidade à última pauta do 

dia, “Informes Gerais”, Gleison apresentou como sugestão o novo calendário das reuniões deste 

Conselho, que serão concentradas nas quintas-feiras. As novas datas foram aprovadas por todos os 

membros. Gleison apresentou a data da próxima reunião, 25/04/19 e informou que, com a aprovação 

das contas, ocorrida naquela reunião, não seria necessário realizar a Reunião Extraordinária, prevista 

para o dia 26/03/19. Já a data da próxima reunião da Comissão para revisão do Regimento Interno, 

ficaria em aberto. Nada mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião e, às 15h35min eu, ___________________ (Maura Lelis Mariz), lavrei a presente ata que 

deverá ser assinada pelos presentes.  
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