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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e oito dias do mês de março 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) Rômulo Batista; 2) Avelino Moraes; 3) Paula 
Castro e 4) Jhone Santos. Assunto para deliberação: 1) Realocação entre os fundos de 
renda fixa da carteira de investimentos do IPREMB. O Presidente do COMINV, Rômulo 
Batista, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com a leitura da ata da 
reunião anterior realizada no dia 24/03/2017 que foi aprovada e assinada por todos os 
presentes. Passando ao item da pauta, todos os membros presentes concordam em 
diminuir a posição atual no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 
IDKA 2, que hoje está em torno de R$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões 
de reais) correspondendo a aproximadamente 14,5% (quatorze inteiros e cinquenta 
centésimos por cento) da carteira. Os papéis IDKA 2 são títulos com duração média de 
dois anos, o que encurta a duration da carteira do IPREMB e também são títulos que tem 
a rentabilidade comprometida com a queda da Taxa Selic. Como o momento está 
favorável aos IMAS, os membros por unanimidade concordam em reduzir a posição em 
pelo menos 50% (cinquenta por cento).  Após analisar fundos de renda fixa IMAS de 
várias instituições, todos os membros presentes escolhem o FUNDO FI CAIXA BRASIL 
IMA-B 5+ para uma parte da alocação, após comparação com fundos de mesmo 
benchmark levando em consideração a relação risco/retorno. Também com este mesmo 
critério foram escolhidos pelos membros os fundos FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 e 

BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS. A definição do valor exato a ser retirado do 
fundo BB IDKA 2 e realocado entre os fundos escolhidos ficará para a próxima reunião 
ordinária do Comitê, a ser realizada no dia 05/04/2017 com todos os membros presentes. 
Todas as aplicações passarão por reavaliações trimestrais pelo Comitê para análise de 
performance. A possibilidade de novo aporte no Fundo ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II 
também será pauta da próxima reunião do COMINV quando já teremos uma prévia dos 
fundos no primeiro trimestre de 2017. A análise dos ativos de renda variável e produtos 
estruturados serão avaliados em um segundo momento após a definição das posições  
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de renda fixa. Sem nada mais a acrescentar, às 11:50 horas encerrou-se a reunião 
lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos membros presentes. 

 

Avelino José de Moraes - membro 

 

Jhone Santos Valério – membro 

 

Paula Cristina de Castro- membro e secretária para o Ato 

 

Rômulo Ernane Batista Silva – Presidente do Comitê de Investimentos 

 


