
ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

Aos vinte e um de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta e seis minutos, reuniu-se o 

Conselho de Administração do Regime Próprio da Previdência Social, RPPS, do Município de Belo 

Horizonte, de forma remota, em função das limitações impostas pela epidemia Coronavírus – 

COVID19, conforme convocação feita pelo Presidente, com a participação dos seguintes conselheiros: 

André Abreu Reis, Maria Fernandes Caldas, Adriana Branco Cerqueira, Jomara Alves da Silva, Maíra 

da Cunha Pinto Colares, Alberto Lage Paula Carvalho Rezende, Andréa Hermógenes Martins, Paulo 

Pereira Machado, Paulo Henrique Santos Fonseca, Neide da Silva Resende, Eugênio Tadeu Possa e 

André Christiano dos Santos. Também participaram o subsecretário de Gestão Previdenciária, Gleison 

Pereira de Souza, o Assessor de Inovação e de Relacionamento com os Segurados, Gilberto Alexandre 

Francisco, os servidores Fabrícia Aurélio Castro Costa, Maura Lelis Mariz e Rodrigo André de 

Almeida e os servidores do Banco do Brasil: Anderson Eustáquio Gomes Barbosa, Gerente de 

Relacionamento e Cristiano Pereira do Nascimento, Assessor da Gerência de Fundos de Investimentos 

e Negócios Previdenciários da Diretoria de Governo. O presidente André cumprimentou a todos e 

verificou junto aos conselheiros se havia alguma alteração a ser feita na ata da reunião anterior. Diante 

da negativa, a ata foi aprovada e será conduzida para assinatura quando houver reunião presencial. Em 

seguida, o subsecretário Gleison passou a palavra para Cristiano Pereira do Banco do Brasil, que fez 

uma apresentação sobre o atual cenário econômico nacional e internacional. Após a apresentação, o 

Subsecretário Gleison perguntou se havia alguma dúvida a respeito do assunto apresentado, não 

havendo nenhuma ponderação. Contudo, o conselheiro Paulo Machado julgou importante que aos 

conselheiros fosse oferecido um curso de capacitação para maior clareza sobre os assuntos 

previdenciários. Gleison informou que no final da reunião falaria sobre o curso atuarial que será 

oferecido aos conselheiros através da empresa Lumens Consultoria Atuarial e que, além disso, serão 

construídas outras formas de capacitação, para maior compreensão sobre os assuntos de previdência, 

aos novos conselheiros. Posteriormente, Gleison passou para o terceiro item da pauta: Proposta de 

Alteração do Limite de Alocação em Renda Variável na Política de Investimentos, transferindo a 

palavra para o servidor Rodrigo de Almeida, que apresentou a proposta, expondo os seguintes tópicos: 

cenário e histórico econômicos; projeção da carteira do BHPrev; limites de alocação e a proposta de 

alteração do limite de alocação em renda variável, sugerida pelo Comitê de Investimentos (Coinv), 

para até 20%. Após a apresentação do servidor Rodrigo, o subsecretário Gleison colocou em votação 

a alteração do limite de alocação em renda variável. O conselheiro Paulo Machado solicitou que a 

aprovação ocorresse na próxima reunião, para que antes a proposta fosse discutida entre as entidades 

sindicais. O conselheiro Paulo Henrique concordou com a sugestão do conselheiro Paulo Machado, e, 

conforme sugerido, a aprovação de alteração do limite de alocação em renda variável será feita na 

próxima reunião deste Conselho, em 23/09/20. O servidor Rodrigo pontuou que, como a tomada de 

decisão para a aprovação da proposta será no mês seguinte, as alocações e realocações do mês de agosto 

serão feitas em fundos de renda fixa que possuem o histórico de menor rentabilidade e, consequentemente, 

poderá dificultar em atingir a meta de rentabilidade até o final do ano, mas que compreende a necessidade 

das entidades entenderem melhor a questão para efetivo posicionamento. Posteriormente, Gleison passou 

para o próximo item da pauta: “Apresentação da Solução em Gestão Previdenciária (SGPrev)”, 

inicialmente informando que o projeto do SGPrev é composto pela otimização e automatização de 

processos, sobretudo de concessão e pagamento dos benefícios. Após, passou a palavra para o Assessor 

Gilberto, que discorreu sobre o assunto, esclarecendo sobre mudanças, serviços e vantagens obtidos 

por meio da implantação do Sistema na Suprev. Após a apresentação e prestados os devidos 

esclarecimentos, a Secretaria de Planejamento recebeu diversas manifestações de congratulação pela 

implementação do projeto. Em seguida, o Subsecretário Gleison passou para o último item da pauta: 

“Informes Gerais”, informou sobre o Curso Atuarial oferecido aos conselheiros, ministrado pela 

empresa Lumens, sugerindo duas opções: dois dias de aula (3hs/aula) na semana do dia 07/09/20 a 

11/09/20, das 09:30hs às 12:30hs ou das 14:00hs às 17:00hs ou aula gravada disponível para 



visualização na mesma semana e um encontro (2hs) para tirar dúvidas na semana seguinte. Por escolha 

e votação dos conselheiros, ficou definido que o curso acontecerá no dia 09/09/20 das 09:30hs às 

12:30hs e no dia 10/09/20 das 14:00hs às 17:00hs. Dando continuidade à reunião, Gleison informou 

que o membro representante das entidades sindicais do Coinv manifestou a intenção de deixar de  

integrar o Comitê, por decisão pessoal e, diante disso, o Subsecretário solicitou a avaliação dos 

conselheiros sobre a indicação de seu substituto. Por fim, comunicou a data da próxima reunião do 

Conselho de Administração, que ocorrerá em 23/09/20. Nada mais a ser tratado, o Presidente agradeceu 

a presença de todos e encerrou a reunião e, às 16h49min eu, ___________________ (Maura Lelis 

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