
ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 

Aos dezoito de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinquenta e três 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, 

Adriana Branco Cerqueira e Paulo Roberto Lamac Júnior, Sandra Maria Coelho e Jacó Lampert. 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, Rodrigo André de Almeida e Olavo Morais de Sá Wan Der 

Maas. Presentes os profissionais do Banco Bradesco: João Carlos Vaz Nunes da Racha – Gerente 

Comercial BRAM, Carolina Gonzaga Silva – Gerente Comercial BRAM, Sérgio Ricardo Falcão – Gerente 

Regional, José Campos Ottoni Filho – Gerente Geral, Emerson Martins Campos – Gerente Negócios Poder 

Público, Carla Jaqueline Campos Silva – Especialista Investimentos. Também presente como convidado 

Lucas Jose Villas Boas Givisiez, ex Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais da Subsecretaria de 

Gestão Previdenciária (Suprev). O presidente André cumprimentou a todos e passou a palavra para o 

subsecretário Gleison. Este disse que naquela reunião seria comemorado o alcance, em janeiro de 2020, de 

R$ 1 bilhão de reais de patrimônio do  fundo previdenciário BHPrev. Em seguida Gleison passou para a 

segunda pauta do dia: “Macroeconomia e mercado financeiro” e transferiu a palavra para o Sr. João Carlos 

do banco Bradesco que apresentou a pauta discorrendo sobre o cenário econômico financeiro mundial, 

dando destaque aos seguintes pontos: “Crescimento global mais fraco com o novo coronavírus; 

Recuperação gradual da atividade econômica e Política monetária e câmbio”. Após, o Sr. João Carlos 

transferiu a palavra a Sra. Carolina Gonzaga, também do banco Bradesco, que continuou a pauta 

abordando os temas: “Estratégias e Resultados e Renda Variável”. Durante a apresentação, os conselheiros 

fizeram alguns questionamentos, que foram esclarecidos pelos palestrantes. Dando continuidade, o 

subsecretário Gleison passou para o item “Aprovação da Ata” ,verificando 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. Posteriormente, o Subsecretário passou para a terceira pauta do dia: 

“Relatório mensal de investimentos”, cedendo a palavra para o servidor Rodrigo, que apresentou os 

seguintes tópicos: receitas de contribuição e financeira; saldos; alocações; desempenho dos investimentos; 

indicadores de mercado; comparativo dos RPPS; comitê de investimentos; evolução do patrimônio e 

histórico do RPPS. Destacam-se: receitas/despesas referentes ao mês de janeiro/20 (contribuição: R$ 12,92 

milhões; benefícios pagos: R$ 142.530,10; receita financeira: R$ 8,29 milhões) e patrimônio acumulado 

até 31/01/2020 de R$ 1.018,49 milhões. As alocações tática (29,2 %) e estratégica (70,8 %) renderam, no 

acumulado de 2020, respectivamente, 0,49% e 0,69%. O consolidado do BHPrev (alocações tática e 

estratégica) rendeu, no acumulado de 2020, 0,63%, representando 91,67% da meta atuarial do ano de 2020, 

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

alguns questionamentos, respondidos por Rodrigo. Logo após, o Subsecretário Gleison tratou do quarto 

item da pauta: “Incidência de Contribuição Previdenciária sobre Jeton recebido por membro de Conselho 

enquanto representante do Município, na condição de cedido e vinculado a um RPPS”, reiterando a todos 

que tal incidência passou a ter efeito a partir de janeiro/20, bem como trazendo para conhecimento dos 

conselheiros o parecer elaborado pela Procuradoria Geral do Município sobre a situação do servidor cedido 

e vinculado a outro RPPS, na condição de representante da PBH. Questionou aos conselheiros se havia 

alguma dúvida ou ponderação a ser feita sobre este assunto, não havendo nenhuma manifestação. 

Finalizando, o subsecretário Gleison passou para o último item da pauta: “Informes Gerais”, informando a 

data da próxima reunião, em 25/03/20. O conselheiro Jacó sugeriu alteração da data para o dia 24/03/20 e a 

conselheira Maria Caldas sugeriu o dia 20/03/20. O Subsecretário disse que buscaria alterar a data para dia 

20, caso fosse possível antecipar as providências a serem tomadas para a apresentação da prestação de 



contas do RPPS, a ser realizada na próxima reunião deste Conselho. Caso contrário, a reunião seria 

alterada para dia 24. Nada mais a ser tratado, o presidente André parabenizou a equipe da Assessoria de 

Investimentos e Estudos Atuariais da Suprev, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, às 

16h54min eu, ___________________ (Maura Lelis Mariz), lavrei a presente ata que deverá ser assinada 

pelos presentes. 
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