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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de abril de 2017, às 16:20 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) Reunião com a Caixa 
Econômica Federal 2) Contratação do Software de Investimentos 3) Assinatura de jornal 
ou revista para o Comitê 4) Site do IPREMB 5) Agenda de visitas ao COMINV 6) Definição 
das realocações nos Fundos de Renda Fixa determinados na reunião anterior. O 
Presidente do COMINV, Rômulo Batista, agradeceu a presença de todos. Foi lida a Ata da 
reunião anterior sendo aprovada e assinada por todos os presentes. Passando aos itens 
da pauta, o presidente do IPREMB, Renato Lanza e o presidente do COMINV, Rômulo 
Batista, explanam sobre a reunião que participaram com a Gestão da Caixa Econômica 
Federal, onde foi decidido que as transações financeiras serão feitas de forma mais 
dinâmica por meio eletrônico. Segundo gerentes da Caixa as transações não eram 
eletrônicas a pedido das gestões anteriores do IPREMB, o que causava morosidade nos 
processos. Assim sendo, fica estipulada a mudança das transações com a CAIXA para 
meio eletrônico e Internet Bank. 2) Após autorização do Presidente do IPREMB, Renato 
Lanza, para compra do software de investimentos, os membros Jhone e Paula 
participaram da apresentação do software Quantum Axis, que apresentou 
funcionalidades muito eficientes para acompanhamento dos investimentos do Instituto 
com análises de indicadores de risco x retorno além de informações completas sobre os 
fundos, enquadramento, e análises de setores econômicos para melhores decisões de 
investimentos. O Presidente do IPREMB, Renato Lanza, determina então que a Divisão de 
Investimentos formalize o pedido da compra à Divisão Administrativa do IPREMB. 3)  
Após solicitação dos membros do COMINV, o Presidente do IPREMB, Renato Lanza, 
autoriza também a assinatura do Jornal Valor Econômico para uso não só do COMINV 
mas para todo o Instituto, os membros justificam a escolha do Valor Econômico por ser 
um dos jornais mais importantes de economia, finanças e negócios do Brasil trazendo 
notícias, cotações, análises e cenários globais. 4) Fica estipulado que os membros da 
Divisão de Investimentos do IPREMB serão os responsáveis pela atualização das  
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informações sobre os investimentos no site do IPREMB. 5) Será divulgado no site 
trimestralmente a agenda de todas as visitas de Instituições Financeiras ao IPREMB 
recebidas pelo Comitê de Investimentos. 6)  Os membros do COMINV decidem pela 
maioria dos votos retirar R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) do fundo BB 
PREVIDÊNCIA IDKA 2 e distribuir o valor de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) 
entre os fundos da Caixa Econômica Federal: R$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões 
de reais) no fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 e R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) no 
fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 +. Os R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) serão 
aplicados no fundo BRADESCO FI RF IMA-B Títulos Públicos.  Outra proposta de 
alteração da carteira seria a saída do Fundo CAIXA IPCA XVI que vem apresentando uma 
baixa rentabilidade nos últimos meses. Segundo nos informou a Sra. Milena Battalhini, 
gerente da Caixa, o fundo cumpriu 111% (cento e onze por cento) da meta atuarial desde 
o início do mesmo. Diante desta informação o Comitê opta for observar o 
comportamento do fundo por mais sessenta dias. Sem nada mais a acrescentar, às 17:50 
horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos 
membros presentes. 

 

Avelino José de Moraes - Membro 

 

Jhone Santos Valério – Membro 

 

Paula Cristina de Castro- Membro e secretária para o Ato 

 

Renato Diniz Lanza - Membro 

 

Rômulo Ernane Batista Silva – Presidente do Comitê de Investimentos 


