
 

 

    
 

                                                                                                            ATA Nº 002/2017. 

 

      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 quatro de fevereiro 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. Em seguida o Secretário apresentou como  pauta da  reunião o seguinte 

assunto: 1) CENÁRIO ECONÔMICO: Foi apresentado comentário da DI BLASI 

Consultoria Financeira relatando que o ano começou bem para o mercado financeiro, 

tanto os fundos de renda fixa quanto os fundos de renda variável (ações) apresentaram 

bons retornos no mês de  janeiro e vem também  apresentando no mês de fevereiro. A 

sinalização da inflação para o centro da meta no ano de 2017 transmitiu ao mercado a 

possibilidade de redução forte na taxa SELIC ao longo do ano, dos atuais 13% ao ano 

para algo próximo a 10% ao ano. A antecipação deste cenário trouxe ganhos para a 

bolsa de valores e os títulos públicos federais prefixados (família IRF-M) e indexados à 

inflação (família IMA-B).    2) CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Foi verificado  

que os investimentos no mês de janeiro obtiveram  um retorno no valor de R$ 

572.007,68 (Quinhentos e setenta e dois mil, sete reais e sessenta e oito centavos), 

correspondente à 1,51% enquanto a meta foi de 0,93%, portanto, superou a meta em 

0,58%. Considerando o bom resultado dos investimentos em janeiro e  que também vem 

apresentado ao longo do mês de fevereiros, os membros do Comitê, decidiram, por 

unanimidade, manter a carteira sem alteração. 3) MANUAL PARA O NOVO DAIR E  

O NOVO DPIN: O secretário informou que na última semana de janeiro a 

Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos – CGACI 

publicou o manual de orientações sobre o novo DAIR e o novo DPIN. 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 

quatro de fevereiro de dois mil e dezessete..  
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