
COMITÊ DE INVSETIMENTOS DO IPREMB 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Aos doze dias do mês de maio de 2015, às 15:30 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) 
Adenilson Carvalho – membro; 5) Evandro Fonseca – membro e 6) Wesley Melo – 
membro. Determinou-se como pauta: 1) Análise da carteira frente ao cenário 
econômico; 2) Estratégia de investimentos e 3) Investidor Qualificado. O Presidente do 
Comitê agradeceu a presença de todos e designou a senhora Paula Castro para 
secretariar os trabalhos. Passando ao item 1 da pauta, o Presidente do Comitê 
informou que a prévia do rendimento da carteira no mês de abril foi de 1,13% (um, 
treze por cento), contra uma meta atuarial de 1,21% (um, vinte um por cento). Desta 
forma, fora atingido o percentual de 94% (noventa e quatro por cento) da meta para o 
mês, e que o resultado deveu-se às movimentações realizadas pelo Comitê em Abril. 
Em referência ao item 2, o Comitê decidiu pela continuidade da estratégia adotada 
para as aplicações, e definiu novas aplicações conforme anexo I da Ata. Item 3): O 
Diretor Executivo e membro do Comitê de Investimentos informou que a instrução 
CVM n.º 554/14, exigirá, a partir de 01/07/2015 certificação de investidor qualificado 
para os RPPS, e que a certificação dar-se-á através do Ministério de Previdência 
Social. A fim de esclarecer o tema, o Diretor enviou um email ao Ministério e aguarda 
o retorno para divulgação aos membros do comitê.  Tendo discutido todos os itens de 
pauta e sem nada mais a acrescentar, às 17:00 horas encerrou-se a reunião lavrando-
se a presente Ata para registro e assinatura dos membros presentes. 
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Paula Cristina Castro – membro e Secretária para o Ato. 


