
 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2016, 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) 
Evandro Fonseca – membro; 3) Wesley de Melo Souza- membro; 4) Paula Castro – membro; 
5) Poliane Duarte – membro e 6) Adenílson Oliveira. Determinou-se como pauta: 1) Fundos 
que tem como benchmark o CDI; 2) Assembleia Fundo Tower Bridge RF FI Imab-5; 3) 
Amortizações dos Fundos da CEF e Taxa de Administração do Ipremb 2016. 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 presidente do COMINV fez um 
comparativo de rentabilidades entre os Fundos CDI oferecidos ao Instituto, verificando que o 
fundo do Banco BRB mostrou-se mais rentável em 24, 12 e 6 meses, ficando como uma 
possível estratégia de alocação de recursos após o credenciamento do referido Banco. Item 2: 
Diante da convocação da assembléia, o COMINV solicitou que o presidente apure mais 
informações com a Gestora e Administradora para discussão de voto, determinando que será 
decidido no dia 23/02/2016, que será a próxima reunião ordinária. Item 3: sobre as 
amortizações, restou convencionado que as amortizações que serão realizadas pelos fundos 
da CEF serão utilizadas para a transferência para a conta administrativa e se por ventura, não 
completarem o valor, a quantia restante será retirada do fundo Caixa FI Brasil DI. Tendo 
encerrado todos os itens de pauta e sem nada mais a acrescentar, às 12:00 horas encerrou-se 
a reunião lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos membros presentes. 
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