
 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2016, às 10:00 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) 
Evandro Fonseca – membro; 3) Wesley de Melo Souza- membro; 4) Paula Castro – membro; 
5) Poliane Duarte – membro e 6) Adenílson Oliveira. Determinou-se como pauta: 1) Análise do 
cenário econômico atual e possíveis alocações. O Presidente do Comitê agradeceu a presença 
de todos e designou o senhor Wesley de Melo Souza para secretariar os trabalhos. Passando 
aos itens da pauta, o presidente do COMINV explanou sobre o cenário atual expondo que sua 
opinião é de que a carteira do IpremB está bem diversificada, suportando quaisquer oscilações 
e volatilidades dando o retorno esperado até o momento. Explica que após efetuar um 
comparativo do fundo Itaú Alocação Dinâmica com os demais fundos DI’s, deparando-se 
novamente com um rendimento bem superior à estes e, principalmente, com a expectativa de 
rendimento superior para os demais meses, visto que o fundo, conforme sua política de 
investimentos, “flutua” entre os Títulos Públicos Federais Pré e Pós fixados e títutos privados 
interbancários. Após a explanação, sugere que seja aplicado o valor de R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais), a serem debitados dos outros fundos DI, deixando livre para sugestões dos 
demais membros do COMINV para sugestão de qual fundo o valor será resgatado. Diante 
disso, o Diretor Executivo do Ipremb e Membro Evandro Fonseca sugere que sejam resgatados 
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) do fundo BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM; 
R$ 3.000.000,00 (três milhões) do fundo BB PREVID RF PERFIL e R$ 3.000.000,00 (três 
milhões) do fundo CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO, sendo a sugestão aceita por todos os 
membros do COMINV. Assim, o presidente solicitou ao Membro Adenílson Oliveira que elabore 
as APR’s para providenciar os resgates e aplicações dos valores. Tendo encerrado o item de 
pauta e sem nada mais a acrescentar, às 11:00 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a 
presente Ata para registro e assinatura dos membros presentes. 
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