
COMITÊ DE INVSETIMENTOS DO IPREMB 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 6) Wesley Melo – 
membro. Determinou-se como pauta: 1) Análise de compra direta de Títulos Públicos; 
2) Aplicação do recurso resgatado do fundo Bradesco Small Caps FIA e 3)  Fundo 
Sulamérica FI RF LP. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e 
designou a senhora Paula Castro para secretariar os trabalhos. Passando ao item 1 da 
pauta, o Comitê deliberou por continuar monitorando as taxas pagas para os títulos 
públicos, visto que no momento foram consideradas baixas e prefere aguardar um 
movimento de alta para a compra. Em referência ao item 2, o Presidente solicitou que 
cada membro sugerisse em qual (ais)  fundo (s) o recurso deveria ser aplicado e qual 
valor em cada fund. Os votos dos membros e respectivos valores compõem o Anexo I 
desta Ata. Item 3): O Presidente do Comitê informou que não foi feita a aplicação no 
Fundo Sulamérica FI RF LP em sua totalidade para não haver desenquadramento 
perante o Fundo. Desta forma o comitê definiu que a aplicação será efetuada no valor 
proposto anteriormente e que será realizada aos poucos, de acordo com o 
enquadramento perante o fundo .  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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Paula Cristina Castro – membro e Secretária para o Ato. 


