ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Aos vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 14hs36min, 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, Neide da Silva Resende, Paulo Henrique Santos Fonseca, 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 e Rodrigo André de Almeida. O
subsecretário Gleison cumprimentou a todos 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. Em seguida, Gleison passou para o segundo item da
pauta: “Relatório Mensal de Investimentos”, transferindo 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 janeiro/21 (contribuição: R$ 14,91
milhões; benefícios pagos: R$ 205.767,95; receita financeira: R$ - 0,93 milhões) e patrimônio
acumulado até janeiro de 2021 de R$ 1.292,87 milhões. As alocações tática (49,02 %) e estratégica
(50,98%) renderam, no acumulado de 2021, respectivamente, 0,88% e 0,68%. O consolidado do
BHPrev (alocações tática e estratégica) rendeu, no acumulado de 2021, -0,09%, representando -12,58%
da meta atuarial do ano de 2021, considerando a rentabilidade da alocação estratégica a vencimento.
Após a apresentação, o subsecretário Gleison expôs o terceiro item da pauta: “Requisitos para Gestores
e Conselheiros”, comentando a Portaria nº 9.907, de 14 de abril de 2020 e a Lei 9.717/98, que tratam
das regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social
dos servidores públicos e estabelecem os requisitos mínimos a serem atendidos pelos seus dirigentes,
gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês. Gleison informou que encaminharia aos
conselheiros a minuta do “Manual da Certificação Profissional”. 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 24/03/2021 e a possível reunião
extraordinária em 31/03/21, para a aprovação de contas do RPPS. Nada mais a ser tratado, o
Subsecretário Gleison agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, às 15h20min eu,
___________________ (Maura Lelis Mariz), lavrei a presente ata que deverá ser assinada pelos
presentes.
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