
 
 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2016, às 14:00 horas na Sala de Reunião do 
Instituto de Previdência Social do Município de Betim - IPREMB, situado à Avenida Amazonas, 
1.354, 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) Evandro Fonseca – membro; 5) Wesley de 
Melo - membro e 6) Adenílson Carvalho - membro. Determinou-se como pauta: 1) Compras de 
Tìtulos Públicos NTN-B e NTN-F. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e 
designou a senhora Paula Castro para secretariar os trabalhos. Passando ao item da pauta, o 
Presidente do COMINV informou sobre os prêmios pagos para as NTN-B’s 2020, 2022 e 2024 
que superam os 6% (seis por cento) ao ano e a NTN-F 2023 que está remunerando mais de 
12% (doze por cento) ao ano, sendo o momento plausível para a compra direta dos mesmos, o 
que ajudará no cumprimento da meta atuarial para os próximos 08 (oito) anos. O Presidente 
então sugeriu a retirada de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) do fundo BB Previdência 
Renda Fixa IDKA-2 para a compra dos papéis. Todos os membros concordaram. O membro 
Adenílson Carvalho propôs a divisão do valor estipulado (trinta milhões) na compra de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais) em NTN-F 2023, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais) em NTN-B 2020, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em NTN-B 2022 e R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais) em NTN-B 2024. A proposta foi acatada pelo Presidente 
do Cominv Raphael Prado e pelo membro Evandro Fonseca. O membro Wesley sugeriu a 
compra de 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em NTN-F 2023, R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais) em NTN-B 2020, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em NTN-B 2022 e 
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em NTN-B 2024 e teve sua proposta votada pela 
membro Paula Castro. A membro Poliane Duarte se absteve do voto. Ficou então votada a 
compra dos títulos de acordo com a proposta do membro Adenílson Carvalho. Assim, foi 
solicitado ao mesmo que elabore as APR’s para providenciar os resgates e aplicações dos 
valores acordados. Tendo encerrado os itens da pauta e sem nada mais a acrescentar, às 
14:30 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos 
membros presentes. 
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