
ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

Aos dezesseis de dezembro de dois mil e vinte, às 14hs33min, 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, André Christiano dos Santos, Alberto Lage Paula Carvalho Rezende e Adriana Branco 

Cerqueira. Também participaram o subsecretário de Gestão Previdenciária, Gleison Pereira de Souza, 

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. Diante 

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

Após, passou a palavra para o Subsecretário Gleison. Este disse que de acordo com demanda solicitada 

por alguns membros, seriam apresentados os resultados da avaliação atuarial ano-base 2019, passando 

a palavra para Rafael Porto de Almeida, que apresentou o segundo item da pauta: “Informações 

Atuariais”. Rafael expôs o histórico das hipóteses atuariais adotadas nas últimas avaliações atuariais e 

os resultados atuariais dos planos previdenciários (Fufin e BHPrev) de 2017 a 2019, bem como os 

resultados atuariais do plano financeiro Fufin anos 2017 a 2019. A conselheira Andréa Hermógenes 

considerou que seria necessário pensar em estratégias para diminuir o déficit do RPPS-BH, citando 

como exemplo a contratação de novos servidores, a fim de manter o equilíbrio financeiro. O 

conselheiro Paulo Machado disse corroborar com a sugestão da conselheira Andréa Hermógenes. O 

atuário Rafael informou que nem sempre a contratação de novos servidores equilibraria, no que toca 

ao aspecto atuarial, o plano, pois a entrada de servidores mais velhos poderia trazer impacto negativo 

com o aumento do passivo atuarial. O conselheiro Paulo Machado questionou se o aumento da alíquota 

de contribuição previdenciária recairia sobre o Fufin. Rafael Porto informou que o impacto ocorreria 

nos dois planos. A conselheira Andréa Hermógenes solicitou que fosse enviado aos conselheiros 

relatório contendo a série histórica das atividades atuariais e a Política de Investimentos do RPPS-BH. 

Rodrigo Almeida disse que faria o encaminhamento. Andréa Hermógenes também solicitou que o 

Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) fosse disponibilizado aos conselheiros, 

à época do envio à Secretaria de Previdência. O Subsecretário Gleison informou que o DRAA seria 

encaminhado aos conselheiros e ressaltou que também é encaminhado ao Ministério da Economia por 

meio da Secretaria de Previdência. Durante a apresentação, outros questionamentos foram feitos e 

respondidos por Rafael. Em seguida, Gleison passou para o terceiro item da pauta: “Relatório Mensal 

de Investimentos”, passando a palavra para Rodrigo Almeida, que apresentou 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 novembro/20 (contribuição: R$ 12,83 milhões; benefícios 

pagos: R$ 365.215,87; receita financeira: R$ 28,94 milhões) e patrimônio acumulado até novembro de 

2020 de R$ 1.221,45 milhões. As alocações tática (47,51 %) e estratégica (52,49 %) renderam, no 

acumulado de 2020, respectivamente, 4,28% e 8,25%. O consolidado do BHPrev (alocações tática e 

estratégica) rendeu, no acumulado de 2020, 7,05%, representando 84,67% da meta atuarial do ano de 

2020, considerando a rentabilidade da alocação estratégica a vencimento. Por fim, Rodrigo apresentou 

o quarto item da pauta: “Regimento Interno do Comitê de Investimentos (Coinv)”, expondo as 

principais alterações a serem feitas no regimento, evidenciando que entre as mudanças, o Coinv, antes 

possuindo caráter consultivo, passa a “... deliberar acerca de todas as ações envolvendo a gestão dos 

recursos financeiros do RPPS-BH, de acordo com os critérios fixados na política anual de 

investimentos aprovada pelo Conselho de Administração...”. Além disso, o Coinv passará a 

“homologar o credenciamento de instituições habilitadas a receber investimentos do RPPS, nos termos 



da legislação vigente”; “...manifestar-se, conclusivamente, em favor ou em oposição, sobre a proposta 

de política de investimentos...”; “...propor, quando necessário e justificadamente, a revisão da política 

anual de investimentos...”; “...propor alterações em seu regimento interno...”. O objetivo é que as 

decisões envolvendo a gestão dos recursos do RPPS BH sejam tomadas de forma colegiada pelos 

membros do Coinv, com o intuito de dar maior transparência e controle na gestão dos recursos. 

Posteriormente, Gleison passou para o quinto item da pauta: “Sugestão de Calendário e Pautas de 

Reuniões 2021” apresentando aos conselheiros, para análise e deliberação, o calendário de reuniões e 

pautas de 2021, sendo aprovado por todos. A conselheira Andréa Hermógenes sugeriu que fossem 

incluídas no calendário de reuniões do próximo ano, palestras com a equipe do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). O Subsecretário Gleison informou 

que seriam incluídas as palestras, caso haja interesse do DIEESE em participar. Dando continuidade à 

pauta da reunião, o Subsecretário Gleison passou para o último item: “Informes Gerais”, informando 

a data da próxima reunião do Conselho de Administração, que ocorrerá em 20/01/2021. Nada mais a 

ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, às 17h15min eu, 

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

presentes.  
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