
 

 

  
 

                                                                                                           ATA Nº 006/2017. 

    

      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 seis de maio de dois mil e dezessete, na sede 

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

RJ. Com a presença dos membros do Comitê, os trabalhos foram  abertos, tendo em 

seguida  o Presidente apresentado  como  pauta da  reunião: RESGATAR  R$ 80.000,00 

( OITENTA MIL REAIS), Do fundo de investimento ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ FI 

RENDA FIXA LP CNPJ nº 10.396.381/0001-23, para conta corrente 017543-3, 

destinada a despesas administrativa : O Secretário informou  que Considerando a 
alteração na Taxa de Administração do Ipascon para 0,98 (zero noventa e 
oito por cento), pela Lei 1.450, de 30 de maio de 2017 e  que o limite de 
utilização da Taxa de Administração para cobertura das despesas de 
custeio do RPPS, para exercício de 2017, imposta pela Lei 1.450 /2017, 
apresentou um resultado abaixo da previsão orçamentária e aprovação 
em ata do dia 14 de junho de 2017 , do Conselho Municipal de Previdência 
do Ipascon, publicada em 20/04/2017, para utilização da reserva 
administrativa constituída e demonstrada no Balanço Patrimonial do 
exercício de 2017, e a necessidade de adequação do orçamento da Unidade. 
Após análise e considerações, os membros do Comitê, decidiram, por unanimidade, 

MANIFESTAR FAVORÁVEL, a movimentação conforme sugerida.  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, 

dezessete de março  de dois mil e quinze.  

 

 

 

Elizete Gomes de Oliveira     Luiz Cláudio T. Florido                Aderaldo Spesse  Rangel       

              Presidente                           Secretário                                       Membro 
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