
ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
 

Aos vinte e dois de setembro dois mil e vinte e um, às 14hs46min, 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, Hugo Catão de Leão Coelho, 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, as servidoras Fabrícia Aurélio Castro Costa e Maura Lelis Mariz, além 

dos funcionários do banco Itaú: Cesar Henrique Domingos (Gerente de Investimentos Itaú Asset), Mateus de 

Melo Hachul (Portifólio Specialist), Mauro Lucio Alcantara (Gerente Comercial Poder Público). O presidente 

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, o Subsecretário Gleison de Souza passou para o segundo item da pauta: 

Cenário Macroeconômico, transferindo a palavra para Mateus Hachul, que apresentou suas análises sobre a 

economia nacional e internacional, transcorrendo sobre crescimento global, política monetária, inflação e 

juros, da China e EUA. Referente à economia do Brasil, apresentou o cenário de atividade fiscal, inflação, 

Selic, PIB, eleições, entre outros. Após a apresentação, Gleison de Souza passou para o terceiro item da pauta: 

“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 agosto/21 (contribuição: R$ 17,42 milhões; benefícios pagos: R$ 

272.525,52; receita financeira: R$ 5,45 milhões) e patrimônio acumulado até agosto de 2021 de R$ 1.469,15 

milhões. As alocações tática (49,32%) e estratégica (50,68%) renderam, no acumulado de 2021, 

respectivamente, -0,10% e 1,33%. O consolidado do BHPrev (alocações tática e estratégica) rendeu, no 

acumulado de 2021, 6,27%, representando 66,18% da meta atuarial do ano de 2021, considerando a 

rentabilidade da alocação estratégica a vencimento. Dando continuidade à pauta da reunião, o subsecretário 

Gleison de Souza passou para o último item: “Informes Gerais”, informando aos conselheiros não 

governamentais a necessidade de indicação de um membro para compor o Comitê de Investimentos (Coinv), 

em substituição ao Mauro Lúcio Júnior. Informou que no dia 30 de setembro haveria uma reunião com os 

conselheiros não governamentais do Conselho Fiscal e de Administração, para apresentação, por Roberta Ester 

Senna (Diretoria Central de Concessão de Benefícios Previdenciários), das ações de modernização do processo 

de aposentadoria e preparação do servidor para aposentadoria. A conselheira Andréa questionou se seria 

possível a participação de um representante do setor jurídico do Sindibel, sendo confirmado pelo Subsecretário 

Gleison. Este, por fim, comunicou a data da próxima reunião do Conselho de Administração, em 20/10/21. 

Nada mais a ser tratado, o Subsecretário Gleison agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e, às 

16h17min eu, ___________________ (Maura Lelis Mariz), lavrei a presente ata que deverá ser assinada pelos 

presentes.  
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