
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM MG 
Ata da sétima 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 vinte e nove dias do mês de Agosto 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, 
com o propósito de se proceder a análise da carteira de investimentos do Ipremb. 
O Presidente do Comitê de Investimentos, Nelson Diniz da Silva, iniciou a reunião 
comunicando que de acordo com o bom desempenho que os fundos ima-b em carteira 
apresentaram no corrente mês, aliado a valorização positiva dos fundos de renda 
variável, o resultado esperado da carteira de investimentos do Ipremb é de superação  
da meta do mês o que contribuirá significativamente para o cumprimento da meta 
acumulada no ano, podendo até mesmo supera-la. O membro Raphael Prado alerta 
que conforme a boa performance dos fundos de títulos públicos mais longos vem 
apresentando no mês, deve o comitê aportar novos recursos no Fundo IMA B5+ no 
proposito de se garantir uma rentabilidade ainda melhor no próximo mês, uma vez 
que no seu entendimento ainda há tempo para aproveitar as valorizações destes 
ativos. O membro Evandro Manoel destaca a importância em explorar tal segmento e 
solicita a avaliação dos demais membros na definição da movimentação proposta. O 
Presidente do Comitê de Investimentos faz a colocação de que a carteira da forma  
que se apresenta já vem aproveitando a boa fase dos fundos IMA-B e que tal proposta 
pode ser atendida, mas com a devida cautela para que não comprometa a meta já 
atingida, uma vez que os Títulos mais longos sofrem maior volatilidade. Desta forma, 
ficou decidido pelos membros o aporte de R$52.700.000,00 (cinqüenta e dois milhões 
e setecentos mil reais) no fundo BB Previd. RF IMAB 5+ do Banco do Brasil, valores 
estes a serem resgatados dos fundos IRFM1 (R$22.700.000,00) e DI Fluxo 
(R$30.000.000,00), do mesmo banco. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata, que segue assinada pelos membros presentes. 
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