
 

 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dez 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, 
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 - membro; 4) Adenílson 
Carvalho– membro; 5) Poliane Duarte – membro e 6) Paula Castro - membro. Determinou-
se como pauta: 1) Determinação dos limites da Política de Investimentos do IPREMB para 
o ano de 2017 de acordo com o enquadramento na ResoluçãoCMN 3922/2010. O 
Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e designou a senhora Paula Castro 
para secretariar os trabalhos. Passando aos itens da pauta, o presidente do COMINV 
explanou sobre o cenário atual expondo que a previsão para 2017 é de redução da taxa 
Selic, que refletirá uma melhora do cenário econômico e boas oportunidades para o 
investimento em fundos de ações e fundos multimercados, que ficam mais atrativos com 
uma futura melhora da economia. O Presidente então sugere a abertura da política de 
investimentos do IPREMB para futuras aplicações em fundos multimercados, com resgate 
em no máximo 05 (cinco) dias úteis, no limite de 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido 
do Instituto, obedecendo ao limite da Resolução 3922/2010, sugeriu também aumentar o 
limite de aplicações em Fundos Imobiliários dos atuais 3,5% (três e meio por cento) para 
5% (cinco por cento) do patrimônio líquido. Assim o limite de aplicação na Renda Variável 
passaria de 15% (quinze por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) no total. Todos os 
membros do Comitê concordaram. Em relação à Renda Fixa, o Presidente propôs manter 
os limites da Política 2016 com exceção dos Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, 
"a" que passariam dos 20% (vinte por cento) atuais para 40% (quarenta por cento) do PL. O 
membro Evandro Fonseca acompanhou o voto do Presidente. O membro Wesley de Melo 
sugeriu a aplicação máxima de 50% (cinquenta por cento) nessa classe de ativos. Os 
membros Adenílson Carvalho, Paula Castro e Poliane Duarte sugeriram o máximo de 30% 
(trinta por cento) do PL aplicados na compra direta de Títulos Públicos, sendo a opção com 
a maioria dos votos. Para finalizar as alterações o Presidente propôs aumento do limite de 
aplicação nos fundos FIDC’S Abertos (Art. 7º, VI) de 3% (três por cento) para 5% (cinco por 
cento). Os membros Adenílson e Evandro concordaram e os membros Wesley, Poliane e 
Paula votaram pela manutenção do limite atual de 3% (três por cento). Os limites de 
aplicação para o ano de 2017 ficaram definidos conforme votação no anexo I da Ata. Tendo 
encerrado o item de pauta e sem nada mais a acrescentar, às 15:50 horas encerrou-se a 
reunião lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos membros presentes. 

 
 
 
Raphael Fernandes Rios Prado – Presidente do Comitê de Investimentos 
 
 
Evandro Manoel Firmino da Fonseca – membro 
 
 
Wesley de Melo Souza- membro  
 
 
Adenílson Carvalho Oliveira Santos 
 
 
Poliane Duarte – membro 
 
 

Paula Cristina de Castro- membro e secretária para o ato 
 


