
ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 
Aos vinte e dois de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quarenta e cinco 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,  Adriana Branco Cerqueira, Sandra Maria Coelho e Paulo Roberto 

Lamac Júnior. O conselheiro Pedro Afonso Valadares não compareceu e justificou sua ausência. Esteve 

presente o subsecretário de Gestão Previdenciária, Gleison Pereira de Souza, acompanhado dos servidores 

Fabrícia Aurélio Castro Costa, Maura Lelis Mariz, Olavo Morais de Sá Wan Der Maas e Rodrigo André de 

Almeida. Também presente Omar Pinto Domingos, membro do Comitê de Investimentos - COINV, 

convidado pelo Subsecretário Gleison. 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 encaminhada para assinatura. Após, o Subsecretário Gleison passou para o segundo item 

da pauta: “Proposta de Política de Investimentos 2020” informando que no dia 18 de outubro houve uma 

reunião prévia sobre o assunto com os membros não governamentais no gabinete da SUPREV e que tal 

proposta foi encaminhada a todos os conselheiros no dia 21. Após, transferiu a palavra para Rodrigo. 

Durante a apresentação, foram feitos questionamentos pertinentes ao tema, respondidos por Rodrigo. Após 

os debates, o subsecretário Gleison colocou a proposta da Política de Investimentos 2020 em votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente André passou para o terceiro item da pauta: 

“Relatório Mensal de Investimentos”, também apresentado por Rodrigo, 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 e resgate de cupons e 

principal. Destaca-se: receitas/despesas referentes ao mês de setembro/19 (contribuição: R$ 12,44 milhões; 

benefícios pagos: R$ 103.801,76; receita financeira: R$ 9,98 milhões) e patrimônio acumulado até 

28/09/19 de R$ 922,65 milhões. As alocações tática (23,4%) e estratégica (76,6%) renderam, no 

acumulado de 2019, respectivamente, 8,19% e 6,76%. O consolidado do BHPrev (alocações tática e 

estratégica) rendeu, no acumulado de 2019, 7,09%, representando 106,81% da meta atuarial de janeiro a 

setembro de 2019, considerando a rentabilidade da alocação estratégica a vencimento. Posteriormente, o 

Subsecretário Gleison tratou do último item da pauta: “Informes Gerais” convidando os membros titulares 

(extensivo aos suplentes) para o curso: Conceitos Básicos Atuariais, a ser realizado nos dias 21 e 22 de 

novembro pela empresa Lumens Atuarial. Por fim, informou as datas das próximas reuniões: 21/11/19 e 

19/12/19. Por sugestão do conselheiro Bruno e consentimento de todos, a reunião do mês de novembro foi 

antecipada para o dia 19/11/19. Nada mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e 

encerrou a reunião e, às 15h48min eu, ___________________ (Maura Lelis Mariz), lavrei a presente ata 

que deverá ser assinada pelos presentes.  
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