
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Ao primeiro dia do mês de setembro de 2015, 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 dentre os quais: 1) Raphael Prado – 
Presidente do COMINV; 2) Paula Castro – membro; 3) Poliane Duarte - membro; 4) 
Evandro Fonseca – membro e 5) Wesley de Melo Souza. O membro Adenílson 
Carvalho encontra-se afastado por força de atestado médico. Determinou-se como 
pauta: 1) Panorama do CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII; 2) Recomposição dos Fundos DI para 
aproveitamento da curva de juros. O Presidente do Comitê agradeceu a presença 
de todos e designou a senhora Poliane Duarte para secretariar os trabalhos. Passando 
ao item 1 da pauta, o Presidente do COMINV e o membro Evandro Fonseca fizeram 
uma explanação do que os gestores do Fundo apresentaram na Reunião em São 
Paulo, reiterando a rentabilidade em dividendos que está em torno de 9% (nove por 
cento) e que o momento do mercado não está favorecendo a valorização das cotas do 
Fundo. Diante do que foi exposto e de uma melhor análise do Fundo, o Presidente do 
Comitê reviu seu voto da reunião anterior optando por não mais realizar o resgate de 
cotas, colocando o tema em votação pelos demais membros do comitê que o 
seguiram à unanimidade. Item 2: Perante o cenário de incertezas que assola o 
mercado brasileiro, além do IpremB estar bem posicionado em títulos públicos federais 
NTN-B’s, o presidente do COMINV propôs a recomposição em Fundos DI até o limite 
de 30% (trinta por cento) que é o permitido pela resolução 3922 e pela Política de 
Investimentos, colocando em votação e sendo seguido à unanimidade. Assim, o 
COMINV definiu que os fundos resgatados serão os Imas-B, resgatando a totalidade 
de cotas do fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP, aplicando o valor no 
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO e resgatando R$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões de reais) do fundo BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS e 
aplicando no fundo BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM. Tendo discutido 
todos os itens de pauta e sem nada mais a acrescentar, às 16:00 horas encerrou-se a 
reunião lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos membros presentes. 
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