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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de maio de 2017, 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: 1) Rômulo Batista; 2) Avelino Moraes; 3) Paula 
Castro; 4) Jhone Santos e 5) Renato Lanza. Reuniram-se para deliberarem: 1) 
Periodicidade das Reuniões do COMINV; 2) Apresentação da Carteira de Investimentos 
do mês de março/2017; 3) Acesso digital aos investimentos do Instituto; 4) Realocações 
da renda variável, artigo 8º III da Resolução 3922/2010; 5) Visita da asset FLIT 
INVESTIMENTOS ao IPREMB e 6) Agenda do COMINV no mês de maio. O Presidente do 
COMINV, Rômulo Batista, agradeceu a presença de todos e leu a Ata da reunião anterior 
aos membros presentes informando que as realocações nos Fundos de Renda Fixa 
determinadas na Ata, foram todas efetuadas. Passando aos itens da pauta, todos os 
membros do Comitê concordam em determinar que as reuniões do COMINV para 
deliberações passem a ser quinzenais, mantendo aberta a agenda semanal para 
recebimento de Instituições Financeiras. 2) Os membros passam a leitura do Relatório de 
Investimentos do IPREMB do mês de março, quando foi alcançada a Meta Atuarial 
proposta para o mês e o Instituto atingiu o patrimônio líquido de R$ 1.000.000.000,00 (um 
bilhão de reais). 3) Devido à dificuldade apresentada pelos servidores da Divisão de 
Investimentos para utilizar o sistema de Internet Bank do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal, o Presidente do IPREMB, Renato Lanza, determina que seja enviado 
ofícios às Instituições citadas para que regularizem o acesso. 4) Foi apresentada pela 
Divisão de Investimentos do IPREMB um estudo com todos os fundos de ações (artigo 8º 
III) presentes atualmente na carteira do Instituto, assim como os fundos desse 
enquadramento prospectados pelas Instituições que vieram se apresentar ao Comitê até 
a presente data. Na apresentação em planilha de Excel foram considerados aspectos 
como a rentabilidade dos fundos em 12 (doze meses), assim como o risco, o índice de 
Sharpe e índice Beta, e os aspectos formais do fundo, como taxas, dados dos gestores e 
patrimônio líquido dos mesmos. O presidente do Cominv, Rômulo Batista, propõe que 
cada membro faça sua análise individual do material apresentado, assim como do 
material deixado pelas Instituições ao IPREMB, e tragam propostas de realocações para  
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a próxima reunião do COMINV onde se definirá as mudanças nos fundos de ações do 
IPREMB enquadrados no artigo 8º III da Resolução 3922/2010. 5) No dia 04 de maio, a 
empresa Flit Investimentos visitou o IPREMB, ficou decidido pelos membros, 
imediatamente após a reunião,  que os fundos apresentados pela asset não serão 
apreciados pelo Comitê para fins de aplicação, neste momento. Os critérios observados 
pelo Comitê são insuficientes para a realização de qualquer aporte. 6) Ficou decidida a 
participação dos membros no 16º Congresso Regional da AMIPREM somente no dia 
11/05/2017 na parte da manhã, com retorno ao IPREMB na parte da tarde onde 
receberão a empresa TMJ Capital. Os membros do COMINV, Jhone Santos, Renato 
Lanza e Rômulo Batista estarão em São Paulo nos dias 15, 16 e 17 de maio para 
participaram da Assembleia do Fundo DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III, visitas às Assets Privatiza, Legatus e 
Camargue. No dia 18/05/2017 os membros participarão do almoço na sede do Banco 
BTG PACTUAL em Belo Horizonte, onde será transmitida a palestra “Perspectivas de 
Investimentos, ministrada pelo Sr. Eduardo Loylo, sócio e economista chefe do Banco 
BTG PACTUAL. Nos dias 24 a 26/05/2017 todos os membros do COMINV estarão no II 
Seminário de RPPS na cidade de Bom Despacho/MG. Sem nada mais a acrescentar, às 
17:10 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura 
dos membros presentes. 
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