
 

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

Aos vinte e quatro de junho 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 e os servidores Fabrícia 

Aurélio Castro Costa, Maura Lelis Mariz, Rodrigo André de Almeida e Rafael Porto, atuário da empresa 

Lumens Consultoria Atuarial. O presidente André cumprimentou a todos e verificou junto aos conselheiros 

se havia alguma alteração a ser feita na ata da reunião anterior. O conselheiro Paulo Machado informou que 

as alterações sugeridas por ele foram encaminhadas anteriormente. A ata foi aprovada e será conduzida para 

assinatura quando houver reunião presencial. Em seguida, passou a palavra para o Subsecretário Gleison, 

que deu continuidade à reunião passando para o segundo item da pauta: “Cálculo Atuarial”, informando que 

a empresa Lumens Atuarial, contratada via licitação, é a responsável pelo Cálculo Atuarial do RPPS-BH e 

passou a palavra para Rafael Porto, para fazer a apresentação do Cálculo, data base 31/12/2019. A apresentação 

foi focada no esclarecimento de alguns conceitos básicos, nas hipóteses utilizadas e nos resultados encontrados. 

Rafael iniciou a apresentação propondo a realização de um curso de capacitação, em data oportuna e 

discorreu fazendo a explanação sobre o assunto. Durante a apresentação, foram feitos alguns 

questionamentos, respondidos por Rafael. O conselheiro Paulo Machado considerou que a apresentação 

estaria culminando em uma justificativa para a alteração da alíquota de contribuição previdenciária para 

14%, solicitando a apresentação de dados que justificassem a referida alíquota. O Subsecretário Gleison 

esclareceu que aquela apresentação a respeito da Avaliação Atuarial não estaria diretamente relacionada ao 

aumento da alíquota e que a Avaliação Atuarial é realizada, obrigatoriamente todos os anos, desde 2012, 

cumprindo determinação da Secretaria de Previdência, do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal de 

BH, para fiscalização e controle. Além disso, já na Avaliação Atuarial do ano passado e apresentada ao 

Conselho, ficou previsto um déficit atuarial, que deveria ser equacionado por meio de um plano de 

amortização, conforme determina a legislação que rege a matéria. No entanto, o aumento na alíquota de 

contribuição previdenciária, prevista na EC 103/19 equacionaria este déficit, sem a necessidade de plano de 

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

informando a data da próxima reunião do Conselho de Administração, que ocorrerá em 22/07/2020 e que, 

se for necessário, haverá uma Reunião Extraordinária para aprovação do LOA 2021, em 29/07/2020, para 

aprovação do Orçamento. O Subsecretário informou ainda que por volta do dia 15/07/20, seria encaminhado 

aos conselheiros o material analítico para a referida reunião. Nada mais a ser tratado, o Subsecretário Gleison 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, às 16h17min eu, ___________________ (Maura Lelis 

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

 

André Abreu Reis     Adriana Branco Cerqueira 
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Paulo Pereira Machado      Neide da Silva Resende  

 

Eugênio Tadeu Possa     André Christiano dos Santos 


