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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2017, às 10:30 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: 1) Paula Castro; 2) Jhone Santos; 3) Renato Lanza e 4) 

Rômulo Batista. Reuniram-se para deliberarem: 1) Ampliação das aplicações em Renda 

Variável; 2) Carteira Administrada; 3) Visita ao IPREVILLE – Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Joinville. O Presidente do COMINV, Rômulo Batista, 

agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com a leitura da Ata da última reunião. 

Passando aos itens da pauta, Rômulo Batista, reafirma a decisão tomada em reuniões 

anteriores pelo Comitê de Investimentos do IPREMB, de ampliar a posição em renda variável 

(artigos 8º I e 8º III) dos atuais 8,57% (oito inteiro e cinquenta e sete centésimos por cento) 

em julho até o limite de 13,50% (treze inteiros e cinquenta centésimos por cento), de forma 

gradativa e com a continuidade do crescimento dos indicadores de ações. Todos concordam 

e após avaliação do desempenho dos fundos de ações da carteira, assim como da relação 

risco x retorno dos fundos, todos os membros decidem por aumentar a posição atual nos 

fundos: OCEANA SELECTION FIA, passando dos atuais R$ 9.000.000,00 (nove milhões de 

reais) para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no mês de setembro, e GERAÇÃO 

FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO, chegando também no mês de setembro 

próximo ao valor de R$ 15.000.00,00 (quinze milhões de reais). Após discussão, os membros 

do COMINV, decidem que é o momento certo para a entrada no fundo de ações JP 

MORGAN AÇÕES FIA no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), o valor será 

aplicado em setembro. Tais decisões foram tomadas no momento em função dos baixos 

juros e da valorização dos índices de ações. 2) Buscando uma alternativa para a renda fixa no 

cenário de baixas taxas de juros, com previsões da SELIC chegar a 7% (sete por cento) até o 

final de 2017, o Comitê vem discutindo internamente, consultando Instituições 

especializadas, como a JP Morgan, Bradesco e Brasil Plural sobre a possibilidade do Instituto 

ter uma carteira administrada como opção de investimento para o ano de 2018. A carteira 

administrada é uma opção vantajosa, pois tem um gestor para cuidar especificamente dos 

recursos, desde a escolha dos papéis até a compra e venda de cada ativo que compõe a 

carteira, otimizando o processo para o IPREMB. O Comitê vai analisar todas as informações 

disponibilizadas para então decidir pela opção da carteira administrada. 3) No dia 

17/08/2017 a equipe do COMINV juntamente com outros servidores do IPREMB esteve em 

Joinville para uma visita de governança ao IPREVILLE - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de Joinville, que é um dos RPPS referência no Brasil. A 

equipe do COMINV entre outros temas debateu com a equipe do  IPREVILLE a respeito das  
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carteiras administradas, que atualmente são três de gestoras diferentes na carteira de 

Joinville. Foi abordada a eficiência do processo para melhor performance dos títulos que 

compra-los individualmente, além da melhor liquidez. Sem nada mais a acrescentar, às 11:40 

horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos 

membros presentes.  

 

 

Paula Cristina de Castro – Membro e secretária para o Ato 

 

Jhone Santos Valério – Membro  

 

Renato Diniz Lanza – Membro 

 

Rômulo Ernane Batista Silva – Presidente do Comitê de Investimentos 


