
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM MG 
Ata da segunda reunião do comitê de investimentos do Instituto de 
Previdência do Município de Betim, instituído pelo Decreto Nº. 34.266, de 
14 de fevereiro de 2013. 
Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, reuniram-se na sede do 
Ipremb, os membros do comitê de investimentos, Nelson Diniz da Silva, Evandro 
Manoel Firmino da Fonseca, Raphael Fernandes Rios Prado, Wesley de Melo Souza e 
José Augusto Ferreira D. Martins, com o propósito de se proceder a análise da 
carteira de investimentos do Ipremb. Conforme explanação do Presidente do 
comitê, a carteira no mês de janeiro fechou com um resultado ruim uma vez que os 
fundos de renda fixa  em especial os fundos IMA, apresentaram resultado negativo 
no período e por sua vez os fundos de renda variável também mostraram-se com 
rendimentos negativos, ocasionando um rendimento negativo a carteira de 
investimentos do Ipremb. Quanto a estratégia para o mês corrente, decidem os 
membros do comitê em ingressar com R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
reais) no fundo BB PREVID TP IPCA III, R$40.000.000,00 (quarenta milhões de 
reais) no CAIXA FI BRASIL 2018 I TP e R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) no 
fundo BTG PACTUAL NTNB FI RF, fundos estes com suas carteira constituídas por 
títulos públicos, com marcação na curva e classificados de acordo com o MPS, no 
artigo 7º inciso IV da resolução Bacen 3922/2010. Deverá ser dada continuidade na 
política para os novos recursos os fundos IRFM1, e se houver espaço, de acordo 
com os limites da Política de Investimentos, também fundos DI, uma vez que o 
cenário econômico não sinaliza para um melhor desempenho dos fundos de longo 
prazo e o mercado indicar a continuação da política de aumento da taxa SELIC. 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos 
membros presentes. NELSON DINIZ DA SILVA Presidente do Comitê EVANDRO 
MANOEL F. DA FONSECA Diretor Executivo RAPHAEL FERNANDES R. PRADO 
Assessor WESLEY DE MELO SOUZA Auditor Interno JOSÉ AUGUSTO F. DORNA 
MARTINS Presidente CMP. 
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