
 

 

    
 

                                                                                                            ATA Nº 001/2017. 

 

      ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPASCON. 

 

Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Conceição de Macabu – 

IPASCON,  criado através do Decreto do Poder Executivo Municipal de número cento e 

vinte e dois, de três de outubro de dois mil e doze, publicado no Diário Oficial do 

Município, Edição número quinhentos e vinte e um, de onze de outubro de dois mil e 

doze. Realizada às dez horas do dia vinte e sete de janeiro de dois mil e dezessete, na 

sede do IPASCON à Rua Ribeiro do Rosário, número um, Centro, Conceição de 

Macabu – RJ. Presentes os membros do Comitê, o Presidente declarou abertos os 

trabalhos. A reunião teve seguinte pauta: 1- Observação aos limites dos recursos 

alocados de acordo com a resolução CMN no 3922 de 25lll/2010, e a distribuição que 

constou na politica de investimento. 2- Analise  da situação atual dos montantes 

existentes aplicados em cada instituição Financeira, as carteiras dos investimentos, 

quanto ao mercado financeiro, e as perspectivas para 2017, as projeções de analistas 

indicam aplicações a curto prazo. O Comitê de Politica Monet6ria (Copom) manteve a 

taxa de juros em 14,25 aa. Foi verificado os limites das carteiras perante Resolução, e a 

Politica de Investimento conforme os montantes alocados por Instituição Financeira, 

compararam as taxas entre os fundos que ser permitidos para RPPS, e recalcularam os 

limites disponíveis para todos os investimentos, observaram as taxas de administração. 

Terminada a leitura do expediente, a Presidente passou para apreciação do e votação das 

matérias nele contidas. Foram aprovadas por unanimidade: I - Preservar a carteira 

posicionada nos vértices mais longos . 2- Ajustar a situação atual dos investimentos, e o 

ingresso de novos recursos, em Fundos com as carteiras a curto prazo lastreadas no 

benchmark CDI, ou IRF-M I, dependendo do limite disponível na legislação. Os 

demonstrativos mensais dos cen6rios econômicos, apresentaram um arnbiente 

inflacionário com volatilidade do mercado em deflação no mês anterior, verificou-se 

que todas as aplicações financeiras estão sendo efetuadas em conformidade aos 

segrnentos da legislação obrigatórias. Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a 

reunião e lavrada a presente ata que após lida e achada conforme, será assinada pelos 

membros do Comitê. Conceição de Macabu – RJ, vinte e sete  de janeiro de dois mil e 

dezessete..  
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