
ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 
Aos dezoito de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas e cinquenta 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, 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, Adriana Branco Cerqueira e Sandra 

Maria Coelho. Esteve presente o subsecretário de Gestão Previdenciária, Gleison Pereira de Souza, 

acompanhado da diretora de Gestão de Contas Previdenciárias Camila Mariana da Cruz G. Coutinho e dos 

servidores Fabrícia Aurélio Castro Costa, Maura Lelis Mariz, Rodrigo André de Almeida e Giselle dos 

Santos Rodrigues. 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 Rodrigo, que apresentou o segundo item da 

pauta: “Relatório mensal de 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 referentes ao mês de 

junho/19 (contribuição: R$ 12,55 milhões; benefícios pagos: R$ 97.948,33; receita financeira: R$ 10,34 

milhões) e patrimônio acumulado até 28/06/19 de R$ 864,85 milhões. As alocações tática (18,9%) e 

estratégica (81,1%) renderam, no acumulado de 2019, respectivamente, 5,28% e 4,99%. O consolidado do 

BHPrev ficou em 5,07%, representando 103,15% da meta atuarial do primeiro semestre de 2019, 

considerando a rentabilidade da alocação estratégica a vencimento. Durante a apresentação, foram feitos 

alguns questionamentos, respondidos por Rodrigo. Em seguida, Gleison seguiu para o terceiro item da 

pauta: Aprovação da Proposta de Lei Orçamentária Anual - PLOA-RPPS/BH para 2020 e da revisão do 

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2021, passando a palavra para a diretora Camila. A 

diretora salientou que realizou uma reunião prévia com os conselheiros não governamentais no dia 15 de 

julho de 2019, com a presença da(o)s titulares Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino e Mauricio Albino 

de Almeida, e da suplente Andrea Godoy Carvalho, quando foram discutidos os aspectos técnicos da 

elaboração da proposta orçamentária da Taxa de Administração da Subsecretaria de Gestão Previdenciária 

(Suprev), Unidade Gestora Única do RPPS-BH, estimada, para 2020, em R$13.693.592,00 (treze milhões, 

seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e dois reais), cujos gastos totais estimados somam 

R$7.204.353,00 (sete milhões, duzentos e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais), englobando todas 

as despesas correntes e de capital da Suprev, incluindo a folha de seus servidores e os investimentos e 

programas especiais. Mostrou ainda os gastos totais estimados para 2020 com benefícios previdenciários 

do Fufin, somando R$1.361.768.525,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e um milhões, setecentos e 

sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais), e do BHPrev, estimados em R$10.421.620,00 (dez 

milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e vinte reais), contra uma receita total estimada de 

R$532.849.811,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e onze 

reais) e R$321.688.328,00 (trezentos e vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte 

e oito reais), respectivamente. O subsecretário Gleison Pereira colocou em votação a Proposta 

Orçamentária do RPPS para 2020 e a revisão do PPAG para 2020 e 2021, da taxa de administração e das 

despesas previdenciárias do Fufin e do BHPrev. Todos os membros votaram a favor, não havendo 

nenhuma abstenção ou opinião contrária. Após, Gleison sugeriu a alteração da próxima reunião ordinária, 

em agosto, do dia 22 para o dia 20 e do mês de outubro, a pedido do conselheiro Pedro, do dia 17 para o 

dia 22 e a possível extraordinária, do dia 24 para o dia 28. As sugestões de alteração foram aceitas por 

todos. Informou, ainda, o cancelamento da próxima reunião extraordinária, prevista para o dia 25/07/19, 

considerando que a pauta a ser tratada foi encerrada com a aprovação das propostas da LOA-PPAG - 

RPPS/BH 2020. Nada mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 



e, às 15h30min eu, ___________________ (Maura Lelis Mariz), lavrei a presente ata que deverá ser 

assinada pelos presentes.  

 

André Abreu Reis     Leonardo de Araújo Ferraz 

 

Bruno Leonardo Passeli     Adriana Branco Cerqueira 

 

Jacó Lampert     Maria Fernandes Caldas 

 

Sandra Maria Coelho     Paulo Roberto Lamac Júnior  

 

Fábio Francisco Maia      Maurício Albino de Almeida   

 

Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino   Pedro Afonso Valadares  

 


