
ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

Aos vinte e três de junho de dois mil e vinte e um, às 14hs34min, 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, Eugênio Tadeu Possa, André Christiano dos Santos, Alberto Lage Paula Carvalho Rezende, 

Adriana Branco Cerqueira e Neide da Silva Resende. Também participaram o Subsecretário de Gestão 

Previdenciária e da Saúde do Segurado, Gleison Pereira de Souza, Rodrigo André de Almeida, responsável 

pela Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais e as servidoras Fabrícia Aurélio Castro Costa e Maura 

Lelis Mariz, além dos funcionários do banco Bradesco: Hugo Costa (Analista Econômico BRAM), Cristiano 

Picollo Correa (Analista de Investimento BRAM), Carlos Antônio Parvena da Silva  (Especialista 

Investimento BRAM), Maria das Graças Satiro Dias Baggio (Gerente Negócios Poder Público), Viviane de 

Jesus Sousa Santos (Gerente de Conta PJ) e Emerson Martins Campos (Departamento Bradesco Poder 

Público). O Presidente do Conselho, André Reis, 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. Em seguida, Gleison passou para o segundo item 

da pauta: Macroeconomia e Mercado Financeiro, transferindo a palavra Hugo Costa do banco Bradesco, que 

transcorreu sobre a economia dos EUA (balanço de ativos, inflação ao consumidor, mercado de trabalho, PIB, 

dívida pública) e da China (indústrias e vendas no varejo, exportação e importação, investimento em ativo 

fixo, inflação, PIB, ranking de inovação global). Após, o Subsecretário passou para o terceiro item pauta do 

dia: “Relatório Mensal de Investimentos”, transferindo a palavra para Rodrigo de 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 maio/21 (contribuição: R$ 16,99 milhões; benefícios pagos: R$ 

230.845,25; receita financeira: R$ 17,83 milhões) e patrimônio acumulado até maio de 2021 de R$ 1.403,78 

milhões. As alocações tática (51,06 %) e estratégica (48,94%) renderam, no acumulado de 2021, 

respectivamente, 1,70% e 1,28%. O consolidado do BHPrev (alocações tática e estratégica) rendeu, no 

acumulado de 2021, 4,38%, representando 80,03% da meta atuarial do ano de 2021, considerando a 

rentabilidade da alocação estratégica a vencimento. Em seguida, Rodrigo apresentou o quarto item da pauta: 

“Estudo de Asset Liability Management (ALM), expondo os seguintes tópicos: Carteira de Investimento, Fluxo 

Atuarial de Receitas e Despesas e os resultados do Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). Logo após 

a apresentação, o subsecretário Gleison passou para o quinto item da pauta: “Aprovação da contratação de 

consultoria – Pró-gestão”, programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão 

adotadas pelos RPPS’s. Gleison de Souza destacou a necessidade de contratação de uma pré-auditoria, 

auditoria de certificação e serviços técnicos de assessoramento, para o RPPS-BH, visto que a Subsecretaria de 

Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado (Suprev) não dispõe de todos os recursos técnicos adequados 

para conduzir as atividades exigidas para obter a certificação, considerando ainda o prazo estipulado para tal 

fim. O Subsecretário apresentou aos conselheiros pesquisa de mercado com valores encontrados para as 

contratações. Posteriormente, de acordo com a Lei 10.362/11, que reestrutura o RPPS-BH, artigo 96, inciso 

XIII, Gleison de Souza colocou a contratação das consultorias acima citadas em votação pelos conselheiros, 

para aprovação. Com exceção da conselheira Neide Resende, que se absteve de votar, os demais conselheiros 

foram a favor da contratação da pré-auditoria, auditoria e serviços técnicos de assessoramento. Gleison de 

Souza ainda informou que no dia 21 de julho haverá uma reunião prévia sobre o PPAG 2022 do RPPS-BH, 

com os conselheiros não governamentais, para que eles possam aprofundar no assunto.  Dando continuidade à 

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

a data da próxima reunião do Conselho de Administração, que ocorrerá em 28/07/21 e a possível reunião 

extraordinária em 04/08/21, para aprovação da LOA e PPAG 2022. Nada mais a ser tratado, o Subsecretário 
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Gleison agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e, às 16h19min eu, ___________________ (Maura 

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