
 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2016, às 15:00 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 Souza- membro; 4) Paula Castro – membro; 5) Poliane 
Duarte – membro e 6) Adenílson Oliveira - membro. Determinou-se como pauta: 1) Análise do 
cenário econômico atual e possíveis alocações; 2) Possível realocação dos fundos de 
investimento que vencerão em agosto de 2016; 3) Definição de alocação para o valor 
resgatado do fundo FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRIVADO, que se encerrou no 
mês de maio; 4) Realocação dos 20% (vinte por cento) das cotas amortizadas do fundo FIC CX 
AÇÔES VALOR SMALL CAP RPPS; 5) Aportes do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 
DINÂMICA e 6) Cancelamento do resgate solicitado do fundo TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5. 
O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e designou o senhor Wesley de Melo 
Souza para secretariar os trabalhos. Passando aos itens da pauta, o presidente do COMINV 
explanou sobre o cenário atual expondo que sua opinião é de que a carteira do IpremB está 
bem diversificada, suportando quaisquer oscilações e volatilidades dando o retorno esperado 
até o momento, informa que a carteira do IpremB no mês de maio não deve ter rendimento 
compatível com os meses anteriores diante da volatilidade que o mercado financeiro 
apresentou, que impactou principalmente os fundos de renda variável e os de renda fixa que 
são compostos por títulos públicos. Demonstrou a expectativa do mercado para o IPCA no mês 
de Maio, que é de 0,71% (zero, setenta e um por cento) que resultará em uma meta atuarial 
para o mês de 1,21% (um, vinte e um por cento) de rendimento percentual. Todos concordam 
que a meta atuarial para o mês será difícil de ser superada, mas esperam o fechamento da 
carteira para verificar o resultado. Ainda assim, o Presidente relembra a todos que mesmo não 
sendo cumprida a meta para o mês de maio, a anual ainda estará batida até o momento. 
Passando ao Item 2 da pauta, o Presidente informa que há dois Fundos de Investimentos que 
vencerão no dia 15/08/2016, solicitando a todos que estudem uma possível realocação desses 
valores desde já. Esclarece também que, apesar da curva de juros paga pelo Tesouro Federal 
nos Títulos Públicos terem abertos, ainda não apresentam rentabilidade para se cumprir a meta 
atuarial. Diante disso, todos os membros do Comitê decidem por monitorar o mercado, 
aguardando tal abertura da curva para realizar o mais rápido possível novas alocações; Item 3- 
O valor resgatado do supracitado fundo mais o disponível na conta corrente do IpremB somou 
R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais). Após análise, o COMINV, por unanimidade, 
definiu que os recursos serão aplicados no Fundo CAIXA FI IRFM TÍTULOS PÚBLICOS; 4) 
Apesar do IpremB ter votado em assembléia para que não fossem amortizadas as cotas no 
presente momento, porém, a maioria dos cotistas votou pela amortização. O momento está 
propício para recuperação de fundos Small Caps e o COMINV analisou várias opções de 
fundos para alocação. Dessa forma, como o cenário econômico no mês de maio foi de 
incertezas, o COMINV optou por aguardar com o recurso de aproximadamente 2,2 milhões de 
reais aplicados em DI para alocação em fundo Small Caps na primeira oportunidade. Item 5) O 
comitê está satisfeito com o rendimento do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 
DINÂMICA no ano, visto que, além da rentabilidade de mais de 10% (dez por cento) no 
período, não apresenta volatilidade tal qual a dos fundos 100% títulos públicos e nem o baixo 
rendimento dos fundos DI, que não cumprem a meta atuarial e são usados exclusivamente 
para opções defensivas na carteira de investimentos. Após o exposto, o Presidente do 
COMINV apresentou a rentabilidade de todos os fundos DI’s aplicados pelo IpremB. Assim, o 
que teve pior rendimento em relação aos outros foi o fundo BB PREVID RF PERFIL, portanto, à 
unanimidade o COMINV aprovou o resgate de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) desse 
fundo para aplicação no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA. Item 6) 
Cancelamento do resgate fundo TOWER BRIDGE: o Cominv recebeu a visita dos 
representantes do fundo no dia 17/05/2016, que solicitaram avaliação para cancelamento do 
resgate proposto em março de 2013. Cumpriu-se esclarecer que por força do regulamento do 
fundo, o resgate se dá sempre após transcorridos 1.470 (mil quatrocentos e setenta dias) após 
a solicitação. O Diretor Executivo e membro do Comitê relembra a todos que a aplicação no 
referido fundo não foi efetuada na atual gestão e, diante de todas as incertezas que envolvem 
esta aplicação era necessária avaliação de todo o Comitê sobre a carteira do fundo. O 
Presidente do COMINV relembra os eventos de “default” ocorridos em alguns títulos de créditos 
que compõe a carteira do fundo indicando que, mesmo com a apresentação de uma carteira 



renovada pelo Gestor- em que realmente há papéis de boas empresas- essa renovação não da 
garantia de que papéis de empresas ruins possam retornar, compromentendo tanto a 
rentabilidade quanto o capital investido pelo IpremB. Portanto, fica mantido por unanimidade 
dos membros do COMINV o resgate do fundo TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5, que está 
programado para o mês de março de 2017, devido ao seu regulamento.    Assim, o presidente 
solicitou ao Membro Adenílson Oliveira que elabore as APR’s para providenciar os resgates e 
aplicações de todos os valores acordados. Tendo encerrado o item de pauta e sem nada mais 
a acrescentar, às 16:40 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para registro e 
assinatura dos membros presentes. 
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