
 

1 

 

 

 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB  
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Aos seis dias do mês de fevereiro de 2017, às 15:30 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) Adenílson Carvalho; 3) Avelino 
José de Moraes; 4) Paula Castro e 5) Renato Lanza. Reuniram-se para deliberarem: 1) 
Reposicionamento da carteira em função da queda da rentabilidade dos fundos DI; 2) 
Movimentação das aplicações referente à despesa administrativa do IPREMB; 3) 
Alocação dos recursos para pagamento da folha de inativos do Instituto; 4) Necessidade 
de elaborar um novo edital de credenciamento de instituições financeiras que atenda às 
novas instruções do Ministério da Previdência 5) Avaliação dos membros em relação a 
situação do não atendimento à Chamada de Capital do banco BTG Pactual- Fundo 
Infraestrutura II, em função da necessidade prévia de credenciamento do administrador 
do Fundo perante o Instituto. Decidiu-se que o atendimento a Chamada de Capital 
ocorrerá, somente, após a regularização do credenciamento por parte do administrador, 
conforme legislação vigente. O Presidente do Comitê – Rômulo Batista - agradeceu a 
presença de todos e designou a Sra. Paula Castro para secretariar a reunião. Foi lida a a 
ata da reunião anterior sendo aprovada por todos os presentes. Passando aos itens da 
pauta, todos os membros concordaram em diminuir a posição em fundos DI que sendo 
atrelado a taxa Selic tiveram sua rentabilidade contraída e com previsão de quedas 
consecutivas no decorrer do ano. Ficou estabelecido que será feita análise dos fundos DI 
investidos e que será mantido os recursos apenas nos que apresentam as melhores 
rentabilidades nos últimos doze meses. 2) Referindo-se à despesa de administração do 
IPREMB (percentual estabelecido em legislação para custear as despesas correntes e de 
capital necessárias à organização e ao funcionamento do RPPS), ficou estabelecido que 
será escolhido um fundo de investimento pelos membros do comitê para a transferência 
do valor, que também permanecerá aplicado. As sugestões para votação serão 
apontadas na próxima reunião. 3) Em comum acordo os membros decidem alocar os 
recursos para pagamento da folha de servidores inativos, do IPREMB, transferindo o 
devido recurso de algum fundo de investimento, para uma conta específica para os 
devidos pagamentos, anualmente, esta que também será uma conta de aplicações em 
fundo de investimento, ainda, dependendo da definição da aplicação que originará a 
transferência.  4)  Fica estabelecido em caráter de urgência a publicação pela Divisão de 
Investimentos de um novo edital de credenciamento de instituições financeiras junto ao 
instituto obececendo as novas instruções do Ministério da Previdência  que busca um 
padrão para facilitar o processo aos RPP’S e as instituições a serem credenciadas. 5) 
Tendo encerrado todos os itens de pauta, fica estabelecido a todos os membros que 
tragam suas sugestões de alocações para ser votado na próxima reunião. Sem nada 
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mais a acrescentar, às 16:40 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para 
registro e assinatura dos membros presentes. 
 
 
 
Rômulo Ernane Batista Silva – Presidente do Comitê de Investimentos 
 
 
 
Adenílson Carvalho Oliveira Santos - membro 
 
 
 
Avelino José de Moraes - membro 
 
 
 
Paula Cristina de Castro- membro e secretária para o Ato 
 
 
 
Renato Diniz Lanza - membro  
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