
 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Aos nove dias do mês de agostode 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: 1)Raphael Prado – 
Presidente do COMINV; 2)Evandro Fonseca – membro; 3) Paula Castro – membro; 4) Poliane Duarte – 
membro ; 5) Adenílson Carvalho– membro e 6) Wesley de Melo Souza - membro.Determinou-se como 
pauta: 1)Alocação dos recursos a serem amortizados em fundos de Títulos Públicos 2016; 2)Aportes em 
fundos enumerados pelos membros do Comitê. 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 informa que 02 (dois) Fundos deTítulos Públicos NTN-B’s vencerão no dia 15 (quinze) de 
agosto, sendo o valor de resgate em torno de R$88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais) e solicita 
a todos que opinem uma possível realocação desses valores. Diante disso, o Presidente propõe alocar os 
recursos da seguinte forma: R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em IMA B5, R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em IRF-M e R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em IMA B5+. 
Os membros Evandro Fonseca, Adenílson Carvalho, Paula Castro e Poliane Duarte acompanham a 
proposição. O membro Wesley de Melo Souza sugeriu a alocação de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
reais) em IMA B5, R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em IRF-M, R$ 18.000.000,00 (dezoito 
milhões de reais) em IMA B e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em IDKA 2. Foi acatada a decisão 
da maioria dos membros do Comitê. Item 2- 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 demais 
foi o fundo BB PREVID RF PERFIL, portanto, à unanimidade o COMINV aprovou o resgate de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais) para alocação no Fundo BRB DI e R$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de reais)do mesmo fundo para investir no Itaú Alocação Dinâmica que são fundos com rentabilidade 
superior ao BB Perfil.O presidente solicitou ao Membro Adenílson Carvalho que elabore as APR’s para 
providenciar os resgates e aplicações de todos os valores acordados.Tendo encerrado os itens da pauta 
e sem nada mais a acrescentar, às 16:30 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para 
registro e assinatura dos membros presentes. 
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