
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Aos vinte e três dias do mês de junho de 2015, 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 dentre os quais: 1) Raphael Prado – 
Presidente do COMINV; 2) Paula Castro – membro; 3) Poliane Duarte - membro; 4) 
Adenilson Carvalho – membro; 5) Evandro Fonseca – membro e a ausência do 
membro Wesley de Melo Souza. Determinou-se como pauta: 1) Análise para 
aplicação no Fundo de Investimento CAIXA Brasil 2016 III Títulos Públicos 
Renda Fixa; 2) Compra de Títulos Públicos diretamente no mercado secundário; 
3) Análise fundo Franklin Templeton e 4) FIP e FII apresentado pelo BRB: Banco 
de Brasília. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e designou o 
senhor Adenílson Carvalho para secretariar os trabalhos. Passando ao item 1 da 
pauta, o Presidente do COMINV fez uma explanação sobre o fundo e informou sobre 
os prêmios pagos para as NTN-B’s 2016, que superam os 6% (seis por cento) ao ano, 
mais o IPCA do período,  com conseqüente atingimento da meta atuarial do recuso 
aplicado no fundo. Dessa forma, o Comitê deliberou por aplicar o valor de R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), resgatando dos fundos IRFM-1 e DI. Item 
2) O comitê entendeu que até entender melhor como se efetua a compra diretamente 
no mercado, comprará os títulos via fundos de investimento. Item 3) O representante 
do Fundo de Investimento solicitou mais uma análise e o comitê concordou em não 
entrar em fundos de investimentos que contenham cláusula de alavancagem e 4) FIP 
e FII BRB, embora os membros do COMINV tenham gostado dos Fundos, não há 
espaço para alocações em FIP’s e sugerem aguardar o momento de crise para entrar 
no Fundo Imobiliário de renda. Tendo discutido todos os itens de pauta e sem nada 
mais a acrescentar, às 11:00 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata 
para registro e assinatura dos membros presentes. 
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