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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos 13 dias do mês de novembro de 2017, às 16:30 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) Avelino Moraes;  2) Jhone Santos;  3) Paula Castro e  4) Rômulo Batista. 

Reuniram-se para deliberarem: 1) Desenquadramento passivo do IPREMB no fundo RIO 

SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, CNPJ: 13.072.136/0001-59 e 2) 

Aplicações em Renda Fixa. O Presidente do COMINV, Rômulo Batista, agradeceu a presença 

de todos. Passando aos itens da pauta, foi apresentado ao comitê que (1) devido aos 

resgates efetuados por outros investidores no fundo RIO SMALL CAPS FIA, incorreu no 

desenquadramento passivo do IPREMB. Após contato com a empresa gestora, na pessoa do 

Sr Felipe Pessanha, obtivemos a informação que os novos investimentos previstos mudariam 

a situação em que o Instituto se encontra. Contudo, tendo em vista que até o presente 

momento não consta nenhuma nova aplicação no fundo mudando o quadro de 

desenquadramento, o comitê, em observância a legislação em vigor, unanimemente, 

decidem por oficiar a administradora solicitando o resgate da totalidade do valor aplicado no 

fundo de investimento RIO SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, CNPJ: 

13.072.136/0001-59, que nesta data perfaz em R$ 4.934.899,89 (quatro milhões, novecentos e 

trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) totalizando 

4632896,6526482 cotas. (2) Em relação às aplicações em Renda fixa (IRFM’s e IMA’s), 

retificaremos as movimentações conforme o que foi indicado na Ata de reunião ordinária do 

comitê de investimentos do IPREMB ocorrida no dia 05 do mês de setembro de 2017. Sem 

nada mais a acrescentar, às 17:20 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata 

para registro e assinatura dos membros presentes.  

 

 

Avelino José de Moraes – Membro 

 

Paula Cristina de Castro – Membro  

 

Jhone Santos Valério – Membro e secretário para o Ato 

 

Rômulo Ernane Batista Silva – Presidente do Comitê de Investimentos 


