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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2017, às 10:00 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) Avelino 
Moraes; 2) Jhone Santos; 3) Paula Castro; 4) Renato Lanza e 5) Rômulo Batista. 
Reuniram-se para deliberarem: 1) Aplicações e realocações nos fundos de 
renda variável; 2) Plataforma de Investimentos; 3) Enquadramento de acordo 
com a Resolução 3922; 4) Cenário Econômico 5) Fundo de Ações JP Morgan; 
6)Conselhos Previdenciário e Fiscal; 7) Cálculo Atuarial 2017; 8) Fundos de 
Investimento em Participações; 9) Fundo Multimercado Itaú Capital Protegido e 
10) Contas de aplicações e resgates automáticos. O Presidente do COMINV, 
Rômulo Batista, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com a 
leitura da Ata da última reunião. Passando aos itens da pauta, o Presidente do 
Comitê afirma que as movimentações entre os fundos de renda variável 
votadas na última reunião do COMINV não foram efetivadas na sua totalidade 
devido a alguns fundos apresentarem prazo de carência e resgate superior a 
30 (trinta) dias, assim como as questões burocráticas de cadastro com novas 
Instituições que retardam o processo de aplicação. 2) O Presidente do 
COMINV, Rômulo Batista, explana aos demais membros do COMINV sobre a 
abertura de uma nova plataforma de investimentos, a PLATAFORMA GENIAL, 
que inclusive possui em seu portfólio os fundos OCEANA SELECTION e VINCI 
SELECTION que terão recursos aportados pelo Instituto. Rômulo discursa sobre 
a facilidade operacional de se investir na plataforma, com a eliminação de 
cadastros em várias corretoras e na facilidade de acesso às informações dos 
fundos, além de não incorrer em nenhum custo adicional ao IPREMB e com o 
compromisso de relatórios mensais de desempenho dos fundos aplicados e 
comparativos com fundos semelhantes. Os membros então decidem que após 
visita a GENIAL e comprovação das vantagens da plataforma, os membros 
optarão ou não por investir nos fundos escolhidos na última reunião via 
Plataforma Genial. 3) Após análise da carteira de Investimentos do IPREMB 
referente ao mês de maio, os membros fazem um alerta sobre o percentual 
aplicado no Artigo 7º IV “a” – Fundos de Renda Fixa, da Resolução 3.922, onde o  
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limite de recursos da Resolução assim como da Política de Investimentos do 
IPREMB 2017 é de 30% (trinta pontos percentuais) e o Instituto possui 
atualmente 26,72% (vinte e seis inteiros e setenta e dois centésimos). O 
Presidente do IPREMB, Renato Lanza, sugere que todos os enquadramentos 
não ultrapassem 90% (noventa por cento) do limite estipulado pela Resolução 
3922 e pela Política de Investimentos do IPREMB. 4) Avaliando o cenário 
econômico atual, os membros comentam sobre a instabilidade política que  
tem afetado o mercado. Ainda não é possível prever a recuperação econômica 
do país e o comportamento dos ativos. Considerando que a carteira tem que 
ter 70% (setenta por cento) dos ativos em renda fixa e os títulos públicos 
federais pós-fixados não cumprem a meta atuarial do Instituto, Rômulo sugere 
aos membros a possibilidade de compra futura de títulos pré- fixados NTNF. 5) 
O Comitê após receber a Asset JP Morgan e a apresentação do Fundo JP 
Morgan Ações, decide por esperar uma oportunidade futura para aplicar no 
mesmo, assim como ter efetuado todas as movimentações já votadas e as 
possibilidades do enquadramento. 6) O Presidente do IPREMB, Renato Lanza, 
comunica aos membros do COMINV a nova formação dos Conselhos 
Municipal de Previdência e Fiscal e a necessidade de agendar em breve uma 
reunião com os mesmos para apresentar as posições da carteira. Os membros 
afirmam que estão à disposição dos Conselhos e aguardam a data da reunião. 
7) O Presidente do COMINV, Rômulo Batista solicita ao Presidente do IPREMB, 
Renato Lanza, a disponibilização da Reavaliação Atuarial 2017 para que a 
Divisão de Investimentos possa atualizar os atestados de compatibilidade das 
aplicações com as obrigações presentes e futuras do Instituto. 8) Os membros 
do COMINV concordam em solicitar mensalmente às administradoras dos 
fundos de Investimentos em participação – FIP’S e fundos imobiliários - FII, que 
enviem periodicamente relatórios de posição dos ativos para 
acompanhamento do Comitê. 9) A decisão registrada em Ata anterior de 
aplicar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no fundo multimercado ITAÚ 
CAPITAL PROTEGIDO, não foi possível, conforme comunicação enviada pelo 
Banco Itaú, devido a este valor desenquadrar o fundo. O aporte aceito pelo 
banco foi de R$ 8.00.000.000,00 (oito milhões de reais), sendo que os R$ 
2.00.000.000,00 (dois milhões de reais) que ficaram na conta corrente do 
IPREMB no banco Itaú foi aportada ao Fundo ITAÙ SOBERANO RF SIMPLES LP 
para  
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rentabilizar o capital até que o Comitê decida o destino deste recurso. 10) O 
Presidente do Comitê, Rômulo Batista, fala da necessidade do Instituto manter 
fundos de aplicações e resgate automáticos – (D+0) para que os recursos do 
Instituto não permaneçam parados em conta corrente até que se decida a 
melhor forma de aplica-los. Sem nada mais a acrescentar, às 12h15min 
encerrou-se a reunião lavrando-se o presente Ata para registro e assinatura dos 
membros presentes. 
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Paula Cristina de Castro- Membro e secretária para o Ato 
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Rômulo Ernane Batista Silva – Presidente do Comitê de Investimentos 


