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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2017, 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: 1) Rômulo Batista; 2) Avelino Moraes; 3) Paula 
Castro; 4) Jhone Santos e 5) Renato Lanza. Assuntos para deliberação: 1) Saldos em 
conta corrente; 2) Atas de Assembleias; 3) Realocações na carteira; 4) Software de 
Investimento; 5) Convite para evento Rio Quente Resorts; 6) Pauta para a próxima reunião 
do COMINV. O Presidente Rômulo Batista agradeceu a presença de todos e iniciou a 
reunião com a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 15/02/2017 que foi 
aprovada por todos os presentes e justifica o período de vacância das reuniões 
ordinárias do Comitê devido às viagens para visitar Gestoras e Administradoras, assim 
como para certificar as garantias dos novos fundos da carteira. Passando aos itens da 
pauta, Rômulo propõe aplicar todos os recursos da conta corrente do Instituto na Caixa 
Econômica Federal que anteriormente eram aplicados no Fundo DI, para o Fundo IFR-M 
da mesma instituição. Todos os membros presentes concordaram que todo saldo que 
entrar na conta corrente será destinado ao Fundo IFR-M. 2) Fica comunicado a todos os 
membros do COMINV a obrigação de anexar as Atas de Assembleias que os membros 
do Comitê venham a participar na Prestação de Contas encaminhada à Auditoria para 
maior transparência aos processos. Renato Lanza, membro e Presidente do Instituto 
orienta a apresentar todos os recibos e comprovantes de despesas também. 3) Após 
analisar o fechamento da carteira de janeiro, constatou-se que a rentabilidade do 
Instituto foi de aproximadamente 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento), o 
equivalente a aproximadamente R$ 14.000.000,00 (catorze milhões de reais) o que 
garantiu ao IPREMB o cumprimento da meta atuarial de janeiro que foi de 0,87% (oitenta 
e sete centésimos por cento). Todos os membros concordam que apesar do bom 
resultado de janeiro são necessárias mudanças para otimizar os resultados e diminuir o 
encurtamento da carteira. Rômulo sugere o aumento da posição de renda variável já que 
as aplicações em renda fixa com a queda das taxas de juros não vai garantir a meta, 
assim como será necessário alterar algumas posições da renda fixa. Todos os membros 
concordaram e ficou então decidido que na próxima terça-feira (28/03/2017) o COMINV 
se reunirá para debater as posições de renda fixa da carteira. 4) O membro do Comitê e 
Presidente do IPREMB, Renato Lanza, expõe sua intenção em adquirir um sistema 
informatizado para os trabalhos internos da Divisão de Investimentos, assim como a 
assinatura de uma revista ou jornal especializado no mercado financeiro para  
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acompanhamento do setor no mercado. Renato comunica que a licitação para 
contratação de uma consultoria de investimentos está em andamento e que em breve 
haverá uma sessão de pregão para a contratação. Os membros concordam e ressaltam 
a importância dessas ferramentas no trabalho diário da divisão. Os membros Jhone e 
Paula se comprometem a buscar propostas e encaminhá-las à Divisão Administrativa 
para os procedimentos legais da compra. 5) Em relação ao convite da empresa Riviera 
Investimentos (em anexo) todos os membros concordam que o Instituto aguardará a 
visita da Riviera ao IPREMB agendada para o dia 06/04/2017 para conhecer melhor o 
projeto e avaliar a viabilidade de uma futura alocação para conhecer o resort. 6) Fica 
agendada para a próxima reunião o estudo e as realocações dos ativos de renda fixa da 
carteira. 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. 
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Rômulo Ernane Batista Silva – Presidente do Comitê de Investimentos 


