
 
 
 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2015, às 15:00 horas na Sala de 
Reunião do Instituto de Previdência Social do Município de Betim - IPREMB, situado à 
Avenida Amazonas, 1354, 4º andar, Bairro Brasileia - Betim reuniram-se os membros 
do Comitê de Investimentos do IPREMB – COMINV dentre os quais: 1) Raphael Prado 
– Presidente do COMINV; 2) Paula Castro – membro; 3) Poliane Duarte - membro; 4) 
Evandro Fonseca – membro; 5) Wesley de Melo Souza- membro e 6) Adenílson 
Carvalho Oliveira Santos - membro. Determinou-se como pauta: 1) Resgastes dos  
Fundos aplicados no Banco BTG Pactual. O Presidente do Comitê agradeceu a 
presença de todos e designou o senhor Adenílson Carvalho para secretariar os 
trabalhos. Passando ao item da pauta, o Presidente do COMINV fez um breve relato 
sobre o que vem ocorrendo no âmbito da operação lava a jato, com as prisões do 
Senador Delcídio do Amaral e do Presidente do Banco BTG Pactual- André Esteves. 
Diante das informações, o COMINV resolveu pelo resgate dos fundos BTG PACTUAL 
DIVIDENDOS FIA e "BTG ABSOLUTO INS FIQ FIA", que são os fundos líquidos 
aplicados, para se precaver de quaisquer problemas ou intervenção que o banco 
venha sofrer. Os outros dois fundos aplicados- BTG PACTUAL NTNB FI RF e BTG 
PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP não podem ser resgatados antes do prazo 
determinado. Assim, o COMINV aguarda possíveis assembléias para encerramento 
dos fundos para se posicionar. Tendo discutido todos os itens de pauta e sem nada 
mais a acrescentar, às 16:00 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata 
para registro e assinatura dos membros presentes. 
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Evandro Manoel Firmino da Fonseca – membro 
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Adenílson Carvalho Oliveira Santos – membro e secretário para o ato 


