
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE, OCORRIDA EM 14 DE AGOSTO DE 2020. 

Aos quatorze do mês de agosto de 2020, às 10h, por meio de videoconferência, reuniu-se o Comitê de 

Investimentos (Coinv) do Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Belo 

Horizonte RPPS-BH, convocado por correspondência eletrônica, com a presença dos seguintes membros: 

Gleison Pereira de Souza, Subsecretário de Gestão Previdenciária, Presidente do Comitê; Rodrigo André de 

Almeida, Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais (Asies), acompanhado pelo membro da equipe Olavo 

Morais de Sá Wan Der Maas, como convidado; Omar Pinto Domingos, representante indicado pela Secretaria 

de Fazenda; e, Bruno Leonardo Passeli, Subsecretário de Planejamento e Orçamento, como convidado. Havendo 

quórum regimental, o Presidente deu início à reunião. Rodrigo iniciou informando que a escolha dos fundos 

para estudo considerou como parâmetros: (i) os fundos de instituições credenciadas e sem impedimentos junto 

ao RPPS BH; (ii) a análise da estratégia de alocação do gestor de cada fundo; (iii) estudo de risco, retorno e 

desempenho, feito no Sistema Quantum; e, (iiii) retorno da Carteira Tática segregada por tipo de alocação e 

fundo de investimento. Para o primeiro item da pauta, “Alteração do Limite de aplicação em renda variável 

previsto na Política de Investimento 2020” de 12% para 20% da carteira do RPPS BH, Rodrigo destacou em sua 

apresentação: (a) redução da Selic (reunião do Copom dia  05/08/2020) para 2%, inviabiliza mantermos parcela 

grande dos recursos alocados em fundos referenciados; (b) leilões de Títulos Públicos Federais (NTN-B) com 

retorno real abaixo da meta de rentabilidade de 5,57%; (c) perspectiva positiva para Bolsa em 2021 e 2022 (d) 

histórico positivo de rentabilidade para as alocações efetuadas em renda variável a partir de março 2020; (e) 

alocação em renda variável conservadora se comparado a outros entes; (e) realocação de recurso da “Carteira 

Imunizada” que atualmente possui rentabilidade real média de 5,56%; e, (f) necessidade de buscar maior 

rentabilidade na renda variável para convergir na rentabilidade real da carteira de 5,57% no final de 2020. 

Diante ao exposto, os membros recomendaram a alteração do limite máximo de alocação em renda variável para 

20%. O segundo item da pauta, “Realocação de, aproximadamente, R$ 89 milhões referente a liquidação dos 

fundos “BB Títulos Públicos IPCA II FI Renda Fixa Previdenciário”, “Caixa Brasil 2020 V Títulos Públicos FI 

Renda Fixa” e “Caixa Brasil 2020 IV Títulos Públicos FI Renda Fixa” e R$ 14,2 milhões referente as 

contribuições do mês de agosto. Os membros indicaram, considerando as incertezas quanto a prorrogação da 

Ajuda Emergencial de R$ 600,00 concedida pelo Governo Federal e seu impacto fiscal, que provocou abertura 

da curva da taxa de juros dos Títulos Públicos Federais, influenciando diretamente a rentabilidade dos fundos 

IMA e de gestão ativa, a alocação de, aproximadamente, R$ 103,2 milhões em fundos de renda fixa com gestão 

passiva e referenciados DI, menos expostos a variação da curva de juros, assim distribuído: I) “BRADESCO 

FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI” (R$ 32,65 milhões); (II) “BTG PACTUAL 

TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI” (R$ 32,65 milhões); (III) “ITAÚ SOBERANO 

FIC RENDA FIXA SIMPLES LP” (R$ 32,65 milhões); e, (IV) “ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL 

DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP” (R$ 5,3 milhões). Além disso, com o objetivo de diminuir a volatilidade 

(risco) da carteira constituída por fundos “Multimercado Juros e Moeda” foi recomendado a realocação de, 

aproximadamente, R$ 5 milhões do fundo “BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC 

MULTIMERCADO” para o fundo “CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP”, pois, aquele 

permite em seu regulamento a aplicações em papéis de renda variável. Ademais, foi realocado o valor de 

R$ 1,68 milhão do fundo “ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO” para o 

fundo “ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA” com o objetivo de adequar o 

volume de recursos aplicados no fundo em no máximo 5%, conforme determina a Resolução CMN 3.922/2010. 

Em síntese, foi recomendada, pelos membros do comitê, as aplicações de, aproximadamente, R$ 14,2 milhões e 

a realocação de R$ 89 milhões em fundos de renda fixa com gestão passiva e referenciados DI. Nada mais a se 

tratar, o Presidente do Comitê encerrou a reunião. 
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