
 

 

  
 

                                                                                                           ATA Nº 010/2017. 

    

      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 nove dias do mês de setembro 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 Sr. Presidente  a perspectiva do mercado 2017- 

2018, registrando a necessidade de diversificar recursos em função, principalmente, da 

redução na taxa SELIC, com atenção ao cumprimento da meta atuarial em 2018. Foi um 

momento de grande proveito para os membros do Comitê e o Presidente do IPASCON 

no acesso de informações relevantes, onde o grupo aproveitou para dirimir dúvidas 

quanto constantes na carteira do RPPS. Dando prosseguimento, a Presidente passou a 

distribuir aos presentes cópia da Minuta da Política Anual de Investimento (PAI) 

referente ao exercício 2018, para análise e parecer de todos na reunião a ser agenda para 

outubro, onde o Comitê de Investimento finalizará a PAI para apresentação e aprovação 

da mesma ao Conselho Municipal de Previdência do RPPS.  O Presidente pediu atenção 

para o prazo de envio do DPIN/2018 até 31/10/2017 no sistema CADPREV, conforme 

alerta emitido pela Portaria MF nº 01/2017 de 3 de janeiro de 2017, com relação a 

Política de Investimentos do exercício de 2018. O Presidente notificou que a reunião de 

agosto, teve sua primeira parcela processada, com o compromisso de continuidade no 

processo nos meses de outubro e novembro. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, 

encerrou-se a mesma às doze 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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