
 

 

    
 

                                                                                                           ATA Nº 005/2017. 

 

      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 abril 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: Quanto ao cenário econômico foi analisado um artigo 

mostrando que com a sinalização da inflação para o centro da meta no ano de 2017, o 

BACEN deve acelerar o corte da taxa de juros. Mercado financeiro estima que o juro 

deve chegar ao final de 2017 abaixo de 9% ao ano. Atualmente, a taxa de juro está em 

12,25% ao ano. A antecipação deste cenário tem trazido ganhos para a bolsa de valores 

e os títulos públicos federais prefixados (família IRF-M) e indexados à inflação (família 

IMA-B). 2) DPIN E DAIR: O secretário informou que a reformulação dos 

demonstrativos DPIN e DAIR na atual versão do sistema CADPREV vem apresentando 

inconsistências no preenchimento, envio e processamento, impossibilitando o 

encaminhamento no prazo estabelecido pela Portaria MF nº 001/2017, em razão disso o 

Ministério da Previdência oficializou este semana a prorrogação do prazo para 31 de 

maio de 2017. 3) CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Foi verificado a composição 

da Carteira de Investimentos em 31 de março de 2017, Banco Itaú  - R$ 13.515.677,59 

(Treze milhões, quinhentos e quinze mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e 

nove centos), correspondente a 33,67% do PL; Caixa Econômica Federal  -  R$ 

13.037.261,46 (Treze milhões, trinta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e 

quarenta e seis centavos), correspondente a 32,48% do PL;  Banco do Brasil – R$ 

11.216.804,20 (Onze milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e quatro reais e vinte 

centavos) , correspondente a 27,94% do PL; Banco Bradesco – R$ 1.759.003,92 (Hum 

milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, três reais e noventa e dois centavos), 

correspondente a 4,38% do PL e Banco Petra – R$ 611.967,98 (Seiscentos e onze mil, 

novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), correspondente a 1,52% do 

PL. Valor total de Carteira em 31 de março de 2017, R$ 40.140.715,15 (Quarenta 

milhões, cento e quarenta mil, setecentos e quinze reais e quinze centavos). Foi 

verificado também que no mês de abril até a presente data a Carteira apresentou um 

retorno de R$ 164.092,57 (Cento e sessenta e quatro mil. Noventa e dois reais e 

cinquenta e sete centavos). Portanto, o valor acumulado da Carteira nesta data é de R$ 

40.304.807,72 (Quarenta milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e sete reais e 

setenta e dois centavos). 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 abril de dois mil e dezessete..  
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