
 

 

    
 

                                                                                                            ATA Nº 01/2018. 

 

      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 seis de janeiro de dois mil e dezeoito, na 

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

Macabu – RJ. Presentes os membros do Comitê, o Presidente Aos vinte e seis dias do 

mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito (26/01/2018), às 10:00 na Sala de 

Reuniões do IPASCON.  Com quórum a reunião ordinária teve seus trabalhos 

instalados com os seguintes assuntos em pauta: 1) Apresentação do Relatório de 

Atividades e Resultados de 2017; Foram abordadas as competências do Comitê, 

atividades desempenhadas, Resumo das reuniões do ano, e breve retrospectiva de 

2017. Quanto ao relatório de investimentos foi comentado que nosso capital foi 

preservado integralmente em todos os fundos. No geral a carteira do IPASCON 

rendeu 12,26%, enquanto a meta atuarial para o ano fechou em 8,11% ao ano.  Onde 

os investimentos superou a meta atuarial em mais de 50%.  . Não havendo mais 

nenhum assunto a tratar, encerrou-se a mesma às dez horas e vinte minutos. Esta Ata foi 

lavrada por mim, Presidente do Comitê de Investimento e assinada por todos os 

membros presentes, devidamente descritos a seguir: 
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