
 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Aos doze dias do mês de janeiro de 2016, às 14:00 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) Evandro 
Fonseca – membro; 3) Wesley de Melo Souza- membro. Determinou-se como pauta: 1) Análise 
de Renda Variável para 2016; 2) Resgate dos Fundos de Ações do Banco BTG Pactual; 3) 
Evento de cotas negativas do Fundo TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5; 4) Aplicação dos 
Recursos disponíveis na Caixa Econômica Federal. O Presidente do Comitê agradeceu a 
presença de todos e designou o senhor Wesley de Melo Souza para secretariar os trabalhos. 
Passando aos itens da pauta, o COMINV discutiu sobre o momento para a renda variável no 
Brasil, principalmente para os fundos de ações listadas na bolsa brasileira. Embora exista a 
crise na China, conjugada com a crise Brasileira, o COMINV entende que fundos de renda 
variável só podem ser analisados no longo prazo, sabendo que poderá haver oscilações 
negativas no curto prazo e que a perspectiva é de retorno no médio e longo prazo, definindo-
se, então, pela manutenção da carteira em ações, não efetuando novos aportes e nem 
resgatando cotas de fundo de investimento, o que significaria a realização de perdas. 2) Sobre 
continuar ou não o resgate dos fundos de ações do Banco BTG Pacutal, o COMINV ponderou 
sobre os fatos ocorridos envolvendo o Presidente da instituição, consideraram que seu 
afastamento foi crucial para a manutenção da credibilidade do Banco e ainda as rápidas 
tomadas de decisão da diretoria, que negociou vários ativos de seu portifólio gerando uma 
abundante liquidez, não interferindo nos negócios e protegendo a instituição de uma 
intervenção do Banco Central. Outro ponto importante é que o Banco não pode conter suas 
próprias ações nos fundos de investimentos Geridos e Administrados por empresas de seu 
grupo. Diante disso, o COMINV decidiu pelo cancelamento do resgate, continuando com a 
estratégia adotada para os fundos BTG Pactual Dividendos e Absoluto Institucional. 3) No que 
tange ao evento de cotas negativas do Fundo TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5, o Presidente do 
COMINV está tentando marcar uma reunião com o Gestor do Fundo (Bridge Trust) para maior 
esclarescimento sobre o que causou a perda de 7,71% (sete, setenta e um por cento) nas 
aplicações do Fundo, ressalta que não foi um investimento realizado pela atual gestão do 
IpremB e que a carência é de 1.470 (mil, quatrocentos e setenta dias), não possibilitando ao 
IpremB o resgate de cotas imediatamente. 4) A partir deste momento, a membro Poliane 
Duarte chegou à reunião se desculpando e justificando seu atraso, conseguindo participar da 
decisão do item em tela. Os membros do Comitê acordaram à unanimidade que os recursos 
disponíveis na CEF deveriam ser aplicados no Fundo IMA-B 5 do referido Banco, tanto os 
recursos disponíveis em conta corrente, quanto os que estavam aplicados no fundo IRFM-1 da 
conta investimentos. Fora proposto pelo membro Wesley a transferência de R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais) do fundo Bradesco DI Premium para o Fundo Bradesco IMA-B 5, 
sendo que os outros três membros não concordaram com a sugestão. Tendo encerrado todos 
os itens de pauta e sem nada mais a acrescentar, às 15:30 horas encerrou-se a reunião 
lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos membros presentes. 
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