
ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

Aos vinte e oito de julho de dois mil e vinte e um, às 14hs38min, 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: 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, Camila Mariana da Cruz G. Coutinho (Diretora de Gestão de 

Contas Previdenciárias) e as servidoras Fabrícia Aurélio Castro Costa e Maura Lelis Mariz. O Subsecretário 

Gleison de Souza cumprimentou a todos e informou que o presidente André estava de férias e por esse motivo 

não participaria da reunião. Ainda, 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: “Aprovação da Proposta de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA-RPPS/BH para 2022-2025 e da revisão do Plano Plurianual de Ação 

Governamental - PPAG 2022-2025”, dizendo que em 21/07/21, a Diretora Camila Coutinho reuniu-se com os 

membros não governamentais deste Conselho, em uma reunião prévia sobre o PPAG, esclarecendo e 

debatendo todas dúvidas. Após, Gleison de Souza passou a palavra para a Diretora Camila Coutinho, que 

informou que no dia 21/07/21 foi encaminhado aos conselheiros todo o material detalhado referente ao 

PPAG/PLOA 2022-2025. Camila iniciou a apresentação expondo as premissas para a elaboração da proposta, 

sendo os índices: IPCA-E – 2021: 6,07%; 2022: 3,77%; 2023: 3,25%; 2024: 3,25%; 2025: 3,25%; IGP-M: 

2021: 18,33%; 2022: 4,55%; crescimento vegetativo da folha de ativos: 2,5%. A diretora apresentou também 

as principais metodologias adotadas na elaboração da proposta:  atualizações contratuais pelos respectivos 

índices de atualização; correções de valores em geral pelo IPCA-E; sem previsão de novos projetos ou 

investimentos; sistema com manutenções mensais preventivas e corretivas, e evolutivas, com a previsão de 

2.500 horas estimadas para 2022 e 500 horas para os próximos anos; sem previsão de aquisição de 

equipamentos de informática. Folha dos ativos da Unidade Gestora: atualização pelo IPCA-E + crescimento 

vegetativo. Folha dos benefícios previdenciários do FUFIN e BHPREV: as projeções em 2021 consideram a 

variação mês a mês no primeiro semestre do exercício; as estimativas para 2022-2025 consideram a variação 

percentual média dos últimos quatro anos fechados (2017-2020). Em seguida, Camila Coutinho apresentou a 

proposta do PPAG 2022-2025, consistindo em: taxa de administração 2021 (estimado) despesas: 

R$6.486.216,00 contra teto: R$15,3 milhões; 2022 – despesas: R$7.141.695,00 contra teto: R$14.590.076,00; 

2023 – despesas: R$7.354.331,00 contra teto: R$15.140.122,00; 2024 – despesas: R$7.653.442,00 contra teto: 

R$15.632.176,00; 2025 despesas: R$9.385.571,00 contra teto: R$16.140.222,00. FUFIN 2021 (estimado) 

despesas: R$1,3 BI contra receita: R$565 MI; 2022 – despesas: R$1,5 BI contra receita: R$607 MI; 2023 – 

despesas: R$1,7 BI contra receita: R$627 MI; 2024 – despesas: R$1,9 BI contra receita: R$644 MI; 2025 

despesas: R$2,1 BI contra receita: R$663 MI. BHPREV 2021 (estimado) despesas: R$3,5 MI contra receita: 

R$341 MI; 2022 – despesas: R$5,3 MI contra receita: R$379 MI; 2023 – despesas: R$7,4 MI contra receita: 

R$408 MI; 2024 – despesas: R$12,2 MI contra receita: R$437 MI; 2025 despesas: R$17,5 MI contra receita: 

R$467 MI. Após a apresentação, Camila Coutinho abriu espaço para manifestações e questionamentos dos 

conselheiros, não havendo nenhuma ocorrência. Logo depois, Gleison colocou as propostas do PPAG/PLOA 

- RPPS/BH 2022-2025 em votação pelos conselheiros, que aprovaram em unanimidade.   Dando continuidade 

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

alteração da data da próxima reunião do Conselho de Administração, de 18/08/21 para 17/08/21, em razão de 

sua participação na reunião ordinária no Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social 

(CNRPPS), no dia 18/08/21. A sugestão do Subsecretário foi aceita pelos conselheiros. Gleison de Souza 

informou, ainda, o cancelamento da reunião extraordinária prevista para 04/08/21, considerando que a pauta a 

ser tratada foi encerrada com a aprovação das propostas da PLOA-PPAG - RPPS/BH 2022-2025 Nada mais a 



ser tratado, o Subsecretário Gleison agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e, às 15h05min eu, 

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