
 

 

    
 

                                                                                                            ATA Nº 004/2017. 

 

      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 onze horas do dia trinta  de março 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 os seguintes assuntos: 1) 

CENÁRIO ECONÔMICO: Foi apresentado como análise do mercado comentário da 

DI BLASI Consultoria Financeira, que mostra que tanto os fundos de renda fixa quanto 

os fundos de ações apresentaram bons retornos no mês de fevereiro. Os investidores se 

mostram  mais otimistas no mercado financeiro do que mostram os números da 

economia real. Desemprego em alta, PIB ainda em baixa são fantasmas que ainda 

preocupam o ambiente econômico. A aparente euforia está baseada na possibilidade das 

reformas saírem  do papel e o pais ter uma melhora na classificação de risco 

internacional. Para 2017, a projeção de inflação indica taxa de 4,07%, abaixo do centro 

da meta de 4,5% ao ano. Espaço maior para a redução da taxa de juros. O Banco Central 

já sinalizou que acelerará o corte nas taxas de juros ao longo do ano. 2) CARTEIRA 

DE INVESTIMENTOS: Foi procedido análise da carteira de investimentos, ficando 

verificado que no mês de janeiro o retorno foi de R$ 562.301,62 (Quinhentos e sessenta 

e dois mil, trezentos e um reais e sessenta e dois centavos), equivalente a 1,50% 

enquanto a meta foi de 0,93%. No mês de fevereiro o retorno foi de R$ 780.005,13 

(Setecentos e oitenta mil, cinco reais e treze centavos), equivalente a 2,05% enquanto a 

meta foi de R$ 0,66 e que o retorno acumulado no primeiro bimestre de 2017 foi de R$ 

1.342.306,75 (Hum  milhão, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos e seis reais e 

setenta e cinco centavos), equivalente a 3,59% enquanto a meta acumulada foi de 

1,60%. Portanto, o resultado apresentado supera a meta em 1,99%.  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, trinta 

de março de dois mil e dezessete..  
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