
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM MG 
Ata da oitava 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 nove dias do mês de setembro 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. O Presidente do Comitê de Investimentos Nelson, 
apresentou o resultado da carteira do mês de agosto que obteve um rendimento de 
1,25% além do esperado contabilizando 100% da meta anual. Avalia que o cenário 
político influenciou na marcação dos fundos mantendo os títulos públicos com 
rentabilidade abaixo do esperado, por outro lado houve boa rentabilidade dos  
fundos de renda variável que elevaram a meta. Sugere continuar vigilantes, 
observando a volatilidade diária, principalmente em relação aos fundos IMA. O 
membro Raphael concorda em manter a carteira até o final do mês de setembro. O 
membro Wesley lembra que a possibilidade de 2º turno nas eleições presidenciais 
contribuiu para a estabilidade da taxa Selic. Discorda com a sugestão de manter a  
carteira e sugere sair dos fundos que vêm acumulando rentabilidade negativa. O 
membro Raphael analisa o fundo IDK20. O Presidente do Comitê Nelson acredita que o 
fundo poderá realizar se mantiver boa rentabilidade, mas pede cautela nas decisões, 
pois com a meta atingida o objetivo é mantê-la. O Diretor Executivo Evandro, em 
consenso dos membros presentes, conclui em manter a carteira, acompanhar a 
evolução e conforme o resultado estudar novas transações. Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos membros presentes. 
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