
ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 
Aos vinte e um de maio de dois mil e dezenove, às quatorze 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: André Abreu Reis, Sandra Maria Coelho, Bruno Leonardo Passeli, Leonardo de Araújo 

Ferraz, Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino, Pedro Afonso Valadares, Maurício Albino de Almeida, 

Fábio Francisco Maia, Maria Fernandes Caldas, Jacó Lampert, Paulo Roberto Lamac Júnior e Adriana 

Branco Cerqueira. Esteve presente o subsecretário de Gestão Previdenciária, Gleison Pereira de Souza, 

acompanhado dos servidores Fabrícia Aurélio Castro Costa, Maura Lelis Mariz, Rodrigo André de 

Almeida e Olavo Morais de Sá Wan Der Maas. Também presentes os seguintes funcionários do banco Itaú 

S.A.: Roberto Luiz B. Bracarense, Gerente Poder Público; Alcides Fajardo Júnior, Gerente Regional do 

Poder Público e Jair Cesário da Silva Júnior, Consultor de Investimentos da Itaú Assert Management. O 

presidente André cumprimentou a todos e em seguida 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. 

Após, transferiu a palavra para Jair Cesário, que apresentou o segundo item da pauta: “Macroeconomia – 

Mercado Financeiro”.  Durante a apresentação, os conselheiros fizeram alguns questionamentos, que foram 

esclarecidos pelo palestrante. Seguidamente, o Subsecretário Gleison dirigiu-se ao terceiro item da pauta: 

“Relatório Mensal dos Investimentos”, passando a palavra para o servidor Rodrigo de Almeida, que 

discorreu sobre 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$ 13,37 milhões; benefícios pagos: R$ 

86.680,76; receita financeira: R$ 9,28 milhões) e saldo em 30/04/19 de R$ 820,00 milhões. As alocações 

tática (15,4%) e estratégica – imunizada (84,6%) renderam, respectivamente, 3,68% e 3,92%. O 

consolidado do BHPrev ficou em 3,89%, representando 100,64% da meta atuarial do primeiro 

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

questionamentos, respondidos por Rodrigo. Em seguida, Gleison passou para o quarto item da pauta: 

“Discussão sobre o Regimento Interno”, apontando as alterações sugeridas pela comissão de trabalho, 

constituída com a finalidade de propor modificações no Regimento Interno. O conselheiro Pedro propôs 

manter o texto original do regimento, no que se refere ao pagamento de Jeton, que diz “ (...) no valor 

equivalente a, no máximo, 10% (dez por cento) do subsídio atribuído aos ocupantes do cargo público de 

Secretário Municipal (...)” em vez de aprovar a proposta da comissão: “ (...) no valor equivalente a 10% 

(dez por cento) do subsídio atribuído aos ocupantes do cargo público de Secretário Municipal (...)”. O 

Subsecretário Gleison colocou a proposta apresentada pelo conselheiro Pedro em deliberação e, com 

exceção dos conselheiros Ilda e Fábio - que se abstiveram da votação e declararam abstenção por não ser 

possível discutir a sugestão que o conselheiro Pedro apresentou naquele momento junto aos demais 

membros sindicais - os outros conselheiros votaram a favor da proposta feita pela comissão. Vencida a 

questão do destaque, a proposta elaborada pela comissão e apresentada pelo Subsecretário foi aprovada em 

seu inteiro teor. Em continuidade, Gleison informou a data da próxima reunião, 27/06/2019, onde será 

apresentada, entre outras, a pauta “status do Sistema de Gestão Previdenciária”. Nada mais a ser tratado, o 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, às 16h48min eu, ___________________ 

(Maura Lelis Mariz), lavrei a presente ata que deverá ser assinada pelos presentes.  
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