
ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

Aos vinte e um de outubro de dois mil e vinte, às 14hs37min, 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, Jomara Alves da Silva, Maíra da Cunha Pinto Colares, Andréa Hermógenes 

Martins, Paulo Pereira Machado, Paulo Henrique Santos Fonseca, Neide da Silva Resende, Eugênio 

Tadeu Possa e André Christiano dos Santos. Os conselheiros Alberto Lage Paula Carvalho Rezende e 

Adriana Branco Cerqueira, foram substituídos, respectivamente, pelos suplentes Renata Starling Jorge 

Dutra e Anita Carmela Militão de Pascali. Também participaram o subsecretário de Gestão 

Previdenciária, Gleison Pereira de Souza, os servidores Fabrícia Aurélio Castro Costa, Maura Lelis 

Mariz e Rodrigo André de Almeida. O presidente André cumprimentou a todos e verificou junto aos 

conselheiros se havia alguma alteração a ser feita na ata da reunião anterior. Gleison comunicou que 

as alterações sugeridas pelos conselheiros Paulo Machado, Eugênio Possas e Andréa Hermógenes 

foram feitas de acordo com as solicitações. Deste modo, a ata foi aprovada e será conduzida para 

assinatura quando houver reunião presencial. Em seguida, o presidente passou a palavra para o servidor 

Rodrigo Almeida, que apresentou o segundo item da pauta: “Relatório Mensal de Investimentos”, 

apresentando os seguintes tópicos: receitas de contribuição e financeira; saldos; alocações; 

desempenho dos investimentos; indicadores de mercado, comitê de investimentos e evolução do 

patrimônio do RPPS. Destacam-se: receitas/despesas referentes ao mês de set/20 (contribuição: R$ 

16,22 milhões; benefícios pagos: R$ 187.860,56; receita financeira: R$ -4,32 milhões) e patrimônio 

acumulado até setembro de 2020 de R$ 1.160,59 milhões. As alocações tática (45,1 %) e estratégica 

(54,9 %) renderam, no acumulado de 2020, respectivamente, 0,90% e 5,46%. O consolidado do 

BHPrev (alocações tática e estratégica) rendeu, no acumulado de 2020, 3,91%, representando 70,75% 

da meta atuarial do ano de 2020, considerando a rentabilidade da alocação estratégica a vencimento. 

Após a apresentação, a conselheira Andréa solicitou levantamento de período/ano em que teremos mais 

servidores se aposentando pelo RPPS-BH. O subsecretário Gleison informou que devido à extensa e 

complexa pauta da reunião de novembro, o assunto será apresentado na reunião de dezembro, mediante 

apresentação de alguns gráficos do estudo atuarial já apresentado anteriormente. Em seguida, Gleison 

passou para o terceiro item da pauta: “Indicação de Representante das Entidades Não Governamentais 

no Comitê de Investimentos (Coinv)”. A conselheira Andréa Hermógenes informou que as entidades 

estão buscando um representante para integrar o Coinv e que teria de haver um curso para capacitação 

do indicado. O subsecretário informou que a equipe da Assessoria de Investimentos poderia prover um 

treinamento específico e direcionado, mas que é importante que o indicado já tenha algum grau de 

conhecimento nos temas próprios do mercado financeiro. A conselheira Andréa Hermógenes disse que 

as entidades sindicais precisariam de mais tempo, realizando uma busca mais criteriosa, para fazer uma 

boa indicação. O conselheiro André Cristiano falou da importância de um representante capacitado, 

com as qualificações necessárias e questionou se os membros do Coinv recebiam jeton e se esses 

membros deveriam ser servidores ou poderia ser um representante. Gleison informou que deve ser 

servidor de carreira e que não é pago jeton. O conselheiro André dos Santos solicitou que fosse 

encaminhado aos membros não governamentais o perfil da pessoa a ser indicada para compor o 

Comitê, especificando suas competências e requisitos para ocupação da vaga a ser preenchida. O 

conselheiro Paulo Machado perguntou em seguida sobre a viabilidade de membros do Conselho de 

Administração também possuírem certificação CPA10. Gleison informou que está aguardando a 

expedição de uma regulamentação nacional que irá determinar quais conhecimentos serão necessários, 

exigidos para ser conselheiro de RPPS, pois, com base nisso, serão promovidos cursos específicos. A 

conselheira Andréa Hermógenes informou que as entidades vão se reunir para fazer a indicação do 

novo representante dos membros não governamentais no Coinv. O conselheiro Paulo Machado disse 

ser necessário todo cuidado com a indicação, que deverá estar atrelada à capacitação, além de uma 



formação permanente e contínua. O conselheiro Paulo Henrique sugeriu que na próxima reunião do 

Coinv, em 23 de outubro, houvesse um participante, como observador, sendo consentido por Gleison. 

Dando continuidade à pauta da reunião, o Subsecretário passou para o último item: “Informes Gerais”, 

perguntando aos conselheiros se estavam de acordo com a realização de uma reunião prévia, no dia 11 

de novembro, para tratar da Aprovação da Política de Investimentos 2021 a ser apresentada próxima 

reunião deste Conselho, em 18 de novembro. Os conselheiros e suplentes Paulo Henrique, Maíra da 

Cunha e Renata Starling manifestaram a favor. Os demais não se manifestaram. A conselheira Andréa 

Hermógenes questionou se seria possível trazer um representante do DIEESE para a próxima reunião 

(18 de novembro) e na reunião prévia (11 de novembro). Gleison concordou, desde que não houvesse 

manifestação por parte do representante durante a reunião, já que não há essa previsão no regimento 

de fala de convidados. Ainda em “Informes Gerais”, o Subsecretário comunicou a data da próxima 

reunião do Conselho de Administração, que ocorrerá em 18/11/2020. Nada mais a ser tratado, o 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, às 15h40min eu, 

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

presentes.  
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