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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de setembro de 2017, 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: 1) Jhone Santos; 2) Paula Castro; 3) Rômulo Batista e 4) Renato Lanza. 

Reuniram-se para deliberarem: 1) Realocações nos fundos Índice de Renda Fixa de Mercado 

(IMA-B, IMA-B 5, IMA-B 5+, IRF-M, IRF-M 1 e IRF-M 1+). O Presidente do COMINV, Rômulo 

Batista, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com a leitura da Ata da última 

reunião. Passando ao item da pauta, todos os membros concordam que é o momento para 

uma atualização nas alocações de renda fixa da carteira devido a tendência de instabilidade 

em função do cenário político no país. O momento atual é de preservar o capital do Instituto, 

com as alocações em índices menos voláteis ao mercado para garantir o cumprimento da 

meta atuarial no ano de 2017. Os membros concordam com o posicionamento conservador 

de proteção do capital ganho. Para isso, após discutirem as realocações nos índices IMAS e 

IRFM, que são os índices que tem rentabilidade superior ao CDI, decidem por realocar o valor 

atual nestes índices, sem fazer novo aporte, da seguinte forma: 66% (sessenta e seis por 

cento) do total aplicado nos fundos IMAS será revertido para os fundos IMA-B 5, 24%(vinte e 

quatro por cento) será destinado ao índice IMA-B Geral e 10% (dez por cento) será alocado 

no índice IMA-B 5 +, por ser o mais volátil. Em relação ao índice IRF-M, decidiu-se por aplicar 

66% (sessenta e seis por cento) do valor total nos fundos IRFM no índice IRF-M 1, por 

apresentar o menor risco, 24% (vinte e quatro por cento) no índice IRF-M e 10% (dez por 

cento) no índice IRF-M 1 + que é o mais arriscado. Serão mantidas as instituições que o 

IPREMB já tem fundos com estes índices. Assim, foi solicitado ao Membro Paula Castro que 

elabore as APR’s para providenciar os resgates e aplicações nos fundos acordados. Sem nada 

mais a acrescentar, às 11:15 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para 

registro e assinatura dos membros presentes.  

 

Paula Cristina de Castro – Membro e secretária para o Ato 

 

Jhone Santos Valério – Membro  

 

Renato Diniz Lanza – Membro 

 

Rômulo Ernane Batista Silva – Presidente do Comitê de Investimentos 


