
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM 
11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
Aos 19 dias do mês de março de 2014, às 14:00 horas na Sala de Reuniões do 
Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, situada a Avenida 
Amazonas, nº 1354, Bairro Brasileia - Betim reuniram-se os membros do Conselho 
Municipal de Previdência – CMP dentre os quais: 1) José Augusto Ferreira Dorna 
Martins – Presidente do CMP e representante do Poder Legislativo e seu suplente 
João Batista do Amaral; 2) Leonardo Augusto Lara Menezes – titular representante 
do Poder Executivo; 3) Marcelo Jorge da Mata – titular representante do Poder 
Executivo; 4) Neide Maria Soriani – suplente representante dos aposentados e 
pensionistas; 5) Maria da Conceição Silva Pimenta – suplente representante dos 
servidores ativos do quadro setorial da Saúde; 6) Getúlio Gonçalves Borges – 
suplente representante dos aposentados e pensionistas. Pelo IPREMB os servidores 
Evandro Manoel Firmino da Fonseca – Diretor Executivo, o senhor Wesley de Melo 
Souza – Auditor Autárquico, o senhor Nelson da Silva Diniz – Presidente do Comitê 
de Investimentos, a senhora Camila Francisca Nolasco – Chefe de Divisão de 
Contabilidade e a senhora Darlene Rocha Nunes Rodrigues – Assessora, que foi 
designada pelo Presidente para secretariar o Ato. Determinou-se como pauta: 1. 
Apreciação do Balanço de 2013. 2. Balancete de janeiro de 2014. 3. Outros. O 
Presidente do CMP José Augusto inicia a reunião passando a palavra para o Diretor 
Executivo Evandro que informa que a dívida dos repasses da Prefeitura Municipal de 
Betim – PMB está paga e os parcelamentos estão em dia. O Presidente do CMP 
pede ao Gestor que deixe claro nas reuniões com a PMB que o CMP não permitirá 
reparcelamentos. O Diretor Executivo Evandro faz a leitura das atas dos dias 12 e 
26 de fevereiro de 2014 e ambas são aprovadas. O Diretor Executivo Evandro fala 
sobre a comissão mista de avaliação dos terrenos, informa que já foram 
encaminhados os nomes dos representantes do CMP, Conselho Fiscal – CF e 
IPREMB. Lembra que serão levantados os valores dos imóveis para realização de 
um leilão que terá sua verba destinada ao Instituto. O Conselheiro Leonardo 
pergunta se a PMB determinou quais imóveis serão leiloados. O Diretor Executivo 
Evandro fala que alguns terrenos foram selecionados e estão em processo de 
avaliação das condições dos mesmos. Ressalta que o Auditor Davidson participou 
da ultima reunião sobre o assunto e foi taxativo que não haverá doação de  
terrenos. Segue para o item 1 da pauta: Apreciação do Balanço 2013. O Presidente 
do CMP José Augusto lembra que na última reunião o CMP não se manifestou 
quanto ao balanço tendo em vista que o mesmo não havia sido aprovado pelo CF. 
Comunica que no último dia 07 de março de 2014 o CF se reuniu e o Balanço foi 
aprovado. O CMP referenda o Balanço 2013. Passa-se ao item 2 da pauta. 
Balancete de janeiro de 2014. A senhora Camila entrega os relatórios do balancete.  
O Presidente do CMP José Augusto sugere que os mesmos sejam analisados e 
discutidos na próxima reunião, juntamente com os balancetes de fevereiro e março 
de 2014, onde será possível confrontar os dados. Ressalta que os balancetes 
representam o saldo de receitas e despesas do IPREMB, ou seja, representa a 
execução. Os conselheiros concordam em analisar o balancete na reunião do mês 
de abril de 2014. Passa-se a pauta de Investimentos. O senhor Nelson entrega  
o demonstrativo da carteira do mês de janeiro de 2014. Esclarece que houve alguns 
resultados negativos, conforme previsto, tendo em vista o mercado financeiro. Fala 
que as situações enfrentadas pelo Governo Federal como aumento da inflação, do 
combustível, situação da Petrobras e outras repercutem no mercado. Outro fator 
que poderá contribuir com o aumento da taxa Selic é a falta de chuva. Ou seja,  
há previsão de mais resultados negativos, no que se refere a títulos públicos. 
Informa que com a baixa perspectiva em investimentos de títulos públicos a 
orientação é manter os investimentos já aplicados, inclusive os de renda variável. 
Ressalta que o Comitê está agindo de forma a não contabilizar perdas, uma vez que 
a atual situação do mercado não traz expectativas de ganhos. O Diretor Executivo 



Evandro lembra que em 2012, com o mercado financeiro em alta os investimentos 
tiveram ótimos resultados. O Presidente José Augusto questiona se seria possível 
investir em empresas estrangeiras com fundos geridos pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. O Senhor Nelson explica que a Resolução CMN nº3922/2010 não permite 
tal aplicação. Explica que os fundos fechados geralmente rendem o proposto (IPCA 
+ Taxa), porém é necessário esperar o período de resgate, o que tem sido 
realizado pelo comitê. A venda de títulos gera perdas. O Presidente José Augusto 
pergunta se há mais algum assunto a ser tratado. Nenhum conselheiro se 
manifesta. Sendo assim, o Presidente do CMP José Augusto encerra a reunião 
deixando definido para o dia 30 de abril de 2014, às 08:30 horas o próximo 
encontro. Nada mais a acrescentar, segue com a presente Ata para registro e 
assinatura dos Conselheiros presentes. 

Representantes do Conselho Municipal 
José Augusto Ferreira Dornas Martins – Presidente do CMP 
João Batista do Amaral – suplente representante do Poder Executivo 
Leonardo Augusto Lara Menezes – titular representante do Poder Executivo 
Marcelo Jorge da Mata – titular representante do Poder Executivo 
Neide Maria Soriani – suplente representante dos aposentados e pensionistas 
Getúlio Gonçalves Borges - suplente representante dos aposentados e pensionistas 
Maria da Conceição Silva Pimenta – suplente representante dos servidores ativos 
Representantes do IPREMB 
Evandro Manoel Firmino da Fonseca – Diretor Executivo 
Camila Francisca Nolasco – Chefe de Divisão de Contabilidade 
Wesley de Melo Souza – Auditor Autárquico 
Nelson Diniz da Silva – Presidente do Comitê de Investimentos 
Darlene Rocha Nunes Rodrigues – Secretária para o Ato 
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