
 

 

  
 

                                                                                                           ATA Nº 009/2017. 

    

      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 cinco dias do mês de agosto 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 passou a analisar a rentabilidade de 

julho/2017 dos FUNDOS que compõe a carteira de investimento do IPASCON, com 

retorno de 2,77%, superando a meta atuarial do referido mês de 1,33%. . Em sequência, 

o grupo passou a observar a prévia da rentabilidade do mês de agosto, observando 

retorno positivo até 29/08/2017. Também se observou que os FUNDOS sob gestão  

continuam reagindo positivamente, mas com performance não condizente com o 

benchmark e Fundos com características semelhantes. O Presidente fez menção ao 

combinado na reunião de junho, apresentando tabela com opções de FI das maiores 

instituições financeiras credenciadas ao IPRIPASCON, a saber: BB DTVM, Caixa, Itaú 

e BGT Pactual para análise dos membros, no intuito de atender o percentual mínimo 

estipulado para aplicação de recursos nos artigos de renda fixa e variável, constantes na 

estratégia de alocação da Política de Investimento. O Presidente informou sobre o início 

dos trabalhos com vista na Política de Investimentos 2018 a ser cadastrada até 

31/10/2017 no CADPREV. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, encerrou-se a 

mesma as onze horas. Esta Ata foi lavrada por mim, Presidente do Comitê de 

Investimento e assinada por todos os membros presentes, devidamente descritos a 

seguir: 
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