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COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos doze dias do mês de julho de 2017, às 16:45 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) Avelino Moraes; 2) Jhone Santos; 3) Renato 
Lanza e 4) Rômulo Batista. Reuniram-se para deliberarem: 1) Decisão a ser tomada 
referente à assembleia do Fundo Conquest Fundo de Investimento de Participação, 
CNPJ: 10.625.626/0001-47; 2) Plataforma de investimentos Genial Investimento; 3) 
Racionalização das aplicações decididas na ata de reunião ordinária ocorrida no dia 
19 de maio de 2017; 4) Solicitação de Resgate da Divisão de Contabilidade 
encaminhada via memorando. O Presidente do COMINV, Rômulo Batista, agradeceu a 
presença de todos e iniciou a reunião com a leitura da Ata da última reunião. Antes de 
dar inicio ao debate dos itens da pauta, o Presidente do Comitê manifestou acerca da 
ausência da servidora Paula Castro, membro do comitê de investimentos, fazendo 
justificar que se deu por motivos de férias regulamentares previstas no Estatuto dos 
Servidores Púbicos do Município de Betim. 1) Em relação à tomada de decisão 
referente à assembleia do Fundo Conquest Fundo de Investimento de Participação, 
unanimemente, foi decidido pelo comitê que a melhor forma de assegurar o interesse 
do Instituto frente ao fundo em comento será mediante ação judicial. 2) O Presidente 
do COMINV, Rômulo Batista, explana aos demais membros do COMINV sobre as 
informações obtidas em visita à sede da GENIAL para comprovação das vantagens da 
plataforma. Foi constatado que no que diz respeito aos custos de corretagem e 
operacionalização voltou satisfeito. A aplicação mediante plataforma (i) em nada 
modifica em acréscimos de valores ao Instituto, permanecendo aqueles apresentados 
pelos fundos mediante proposta pública; (ii) além da eficiência operacional, há uma 
vantagem das informações prestadas, uma vez que, além de recebermos o relatório 
da gestora responsável pelo fundo, será emitido relatório comparativo pela plataforma 
(Genial). Após busca de informações dos RPPS – percebemos que o uso de 
plataforma de operação seria um indicativo de modernização.  Fica definido pelo 
comitê que as aplicações serão mediante plataforma Genial Investimentos, para 
aqueles fundos de investimentos que ali estão. Após recebermos a empresa Brasil 
Plural, fez-se necessário a visita ao banco na cidade de São Paulo para nos 
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assegurarmos em relação as propostas apresentadas. Foi constatado que a Brasil 
Plural trabalha com um grande numero de Fundos de Pensão, ou seja, os critérios de 
risco estão em suma assegurados. 3) O Presidente do comitê, Romulo Batista, informa 
que foi dado início aos procedimentos de resgate e posterior aplicação nos fundos de 
ações registrados na ata do dia 19 de maio de 2017, contudo, durante os 
procedimentos foi constatada a necessidade de obediência aos prazos de resgates e 
términos de períodos de carência a ser cumpridos nos fundos CAIXA AÇÕES VALOR 
SMALL CAPS, BB AÇÕES PIPE e FIC AÇÕES VINCI DIVIDENDOS Assim, após as 
informações apresentadas, os membros do comitê de investimentos, decidem que, 
visando aproveitar a potencialidade das ações diante do atual cenário de baixa 
contínua da SELIC, bem como a necessidade de cumprimento da decisão do comitê 
de investimentos, será dado prosseguimento nas operações de resgate e posterior 
aplicação. Desta forma, conforme relatado na ata aludida, visto os pedidos de resgates 
e as novas aplicações serão feitos de forma gradual, obedecendo aos prazos de 
resgates dos fundos e o término do período de carência, os recursos para as novas 
alocações, de momento, serão retirados do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 
FLUXO até que os resgates sejam efetivados. Assim, ficou decidido pelos membros do 
comitê de investimentos que as operações serão realizadas da seguinte forma: (i) será 
solicitado o resgate total das cotas do fundo Itaú Soberano RF Simples LP FIC FIC, 
totalizando o valor de R$ 3.909.042,15 (três milhões, novecentos e nove mil, quarenta e 
dois reais e quinze centavos), a ser aplicado no GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA 
ATIVO. Ademais, buscando o cumprimento integral da decisão do comitê, será 
solicitado o resgate no valor de R$ 12.544.894,81, do BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 
FLUXO afim de complementação da aplicação a ser feita no Fundo APLICAÇÃO GF FIA 
PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO e aplicação total, equivalente a 8.803.573,38 (oito 
milhões, oitocentos e três mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), 
no fundo OCEANA SELECTION FIA. 4) Em função da necessidade de resgaste do valor 
de R$ 5.358.556,19 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e 
cinquenta e seis reais e dezenove centavos), para fins de despesas administrativas 
solicitada pela divisão de contabilidade, ficou definido pelo comitê de investimentos 
que o Resgate será feito no fundo de aplicação automática BB PREVIDENCIA RF 
FLUXO, no exato valor requisitado  mediante memorando. Sem nada mais a 
acrescentar, às 12:15 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para 
registro e assinatura dos membros presentes. 
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Avelino José de Moraes – Membro 

 

Jhone Santos Valério – Membro e secretário em substituição para o Ato 

 

Renato Diniz Lanza – Membro 

 

Rômulo Ernane Batista Silva – Presidente do Comitê de Investimentos 

 

 

 

 

 

 


