ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
A 95ª reunião do Conselho de Administração do RPPS – BH foi realizada excepcionalmente de forma
remota, em função das limitações impostas pela epidemia Coronavírus - COVID19.. A mencionada reunião
teve como itens de pauta: “Aprovação da ata da reunião do mês de fevereiro” e “Apresentação do relatório de
investimentos”. No dia 25 de março, o Subsecretário Gleison encaminhou e-mail a todos os conselheiros
informando sobre o modo que seria realizada a reunião e solicitou aos conselheiros que até dia 30 de março
manifestassem se estariam de acordo com a minuta da ata da reunião anterior, encaminhada em anexo. Todos
os conselheiros votaram a favor da aprovação da ata do mês de fevereiro, com exceção do conselheiro Pedro
Afonso Valadares, que se absteve da votação devido à sua ausência naquela reunião. Também foi
encaminhada anexa a apresentação da 95ª reunião em material power point e o relatório com a análise dos
investimentos do mês de março/20 elaborado pelo servidor Rodrigo André de Almeida, chefe da Assessoria
de Investimentos e Estudos Atuariais (ASIES). O Subsecretário Gleison informou no e-mail encaminhado
que ele e o servidor Rodrigo estavam à inteira disposição dos conselheiros para prestar os esclarecimentos
que se fizessem necessários Em resposta, todos os conselheiros manifestaram estar cientes do relatório..
Quanto à apresentação encaminhada, constava o “Relatório mensal de investimentos”, com os seguintes
tópicos: receitas de contribuição e financeira; saldos; alocações; desempenho dos investimentos; indicadores
de mercado; comitê de investimentos e evolução do patrimônio. Destacam-se: receitas/despesas referentes ao
mês de fevereiro/20 (contribuição: R$ 13,69 milhões; benefícios pagos: R$ 149.038,79; receita financeira:
R$ -2,07 milhões) e patrimônio acumulado até o primeiro bimestre de 2020 de R$ 1.029,96 milhões. As
alocações tática (30,5 %) e estratégica (69,5 %) renderam, no acumulado de 2020, respectivamente, -1,31% e
1,33%. O consolidado do BHPrev (alocações tática e estratégica) rendeu, no acumulado de 2020, 0,53%,
representando 39,59% da meta atuarial do ano de 2020, considerando a rentabilidade da alocação estratégica
a vencimento. Esta ata foi lavrada por Maura Lelis Mariz __________________ e deverá ser assinada por
todos os conselheiros titulares.
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