
 

 

    
 

                                                                                                           ATA Nº 007/2017. 
 

     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 três   de junho 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.  O 

Presidente passou a analisar a rentabilidade de maio/2017 dos FI que compõe a carteira de 

investimento do IPASCON, que ficou abaixo da meta atuarial do referido mês devido a 

grande oscilação político-financeiras em função da delação premiada do Sr. Wesley Batista 

e da JBS, sendo a pior performance nos FI de renda variável e IMA-B . Em sequência o 

grupo passou a observar a prévia da rentabilidade do mês de junho, onde se observa um 

fechamento positivo, com atenção especial para aos FI sob questão que continuam 

apresentando performance não condizente com o benchmark e com Fundos com 

características semelhantes. O Presidente dando continuidade a reunião,  o Presidente 

lembrou a todos da necessidade de qualificação exigida por legislação. O Presidente 

notificou sobre a intenção do Banco Bradesco em apresentar seus produtos de 

investimentos, com a concordância de todos para agendamento da mesma para o um 

futuro próximo a ser discutido. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, encerrou-se a 

mesma as dez horas e quinze minutos. Esta Ata foi lavrada por mim, Presidente do 

Comitê de Investimento e assinada por todos os membros do Comitê, 

devidamente descritos a seguir: 
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