
 
 
 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2016, às 14:00 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) Raphael Fernandes Rios Prado – presidente; 2) Evandro Fonseca – 
membro; 3) Wesley de Melo Souza – membro; 4) Poliane Duarte – membro; 5) Adenílson 
Oliveira – membro e 6) Paula Castro – membro. Determinou-se como pauta: 1) Compra de 
Títulos Públicos NTN-B 2018 2) Novo Aporte no Fundo de Investimento Imobiliário São 
Domingos; 3) Política de Investimentos do IPREMB para 2017. O Presidente do Comitê 
agradeceu a presença de todos e designou a senhora Paula Castro para secretariar os 
trabalhos. Passando aos itens da pauta, o Presidente do COMINV fez uma explanação 
informando que o momento com a queda nas taxas de juros é plausível para investir em 
Fundos IMA B 5 e IMA B 5 +. Ressaltou ainda, que os referidos fundos, em sua maioria estão 
compostos de Títulos que possuem cupom acima das taxas de 6,50%, proporcionando maior 
rentabilidade e cumprimento da meta atuarial. Diante da informação, os membros do Cominv 
(Adenílson, Wesley, Poliane e Paula) optaram pela compra direta de Títulos NTN-B’s 2018, que 
estão remunerando o cupom em torno de 6,20%  e não aplicar em fundos como sugeriu o 
Presidente do COMINV. O membro Evandro Fonseca se absteve do voto. Ficou decidida a 
compra de Títulos NTN B 2018 no valor de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões). O 
Presidente então sugeriu que os recursos sejam resgatados dos fundos DI’s, já que a 
expectativa da taxa SELIC para o ano de 2017 é de 9,75%, que não cumprirá a meta atuarial. 
A proposta foi aceita à unanimidade. Assim os recursos serão retirados dos fundos DI Banco 
do Brasil Renda Fixa Perfil e Fluxo que apresentam pior desempenho entre os fundos DI da 
carteira de investimentos do IPREMB 2) Em relação a um novo aporte no Fundo Imobiliário 
São Domingos, todos os membros concordaram que embora o projeto seja interessante e o 
IPREMB já possua recursos alocados no mesmo, requer uma análise documental mais 
aprofundada e também visitas às obras para acompanhamento do fundo supracitado;  3) Com 
relação à Política de Investimentos do IPREMB para o próximo ano, todos os membros foram 
unânimes em aprovar a abertura para futuros investimentos em Fundos Multimercado. Tendo 
encerrado os itens da pauta e sem nada mais a acrescentar, às 14:40 horas encerrou-se a 
reunião lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos membros presentes. 
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