
 

 

  
                

                                                                                            ATA Nº 013/2017. 

    

      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 dezembro 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 iniciou a reunião manifestou sua preocupação quanto à capacitação técnica 

dos membros do CMP – Conselho Municipal de Previdência, afim de que consigam avaliar 

adequadamente às diversas qualidades de produtos de investimentos disponíveis no 

mercado, em especial no que toca Investimentos em Fundos de Renda Variável e 

Multimercados, classificados no artigo 8º da Resolução CMN 3.922/2010 alterada pela 

Resolução 4.604/2017. O Diretor-Presidente, sugeriu buscar junto aos bancos, consultoria e 

outros RPPS por informações quanto às capacitações disponíveis. Continuou sua fala 

enfatizando o desenquadramento passivo que a resolução 4.604/17 causará nos RPPS de 

todo o Brasil por conta da “não-adequação” do CADPREV e da falta de produtos aderentes à 

resolução no mercado financeiro brasileiro. Especificamente no que toca aos Fundos de 

Renda Fixa “Referenciados”, que ainda não existem. Dando continuidade falou sobre a 

diversificação da Carteira de Investimento que com certeza irá alcançar a meta atuarial paro 

o exercício de 2017. 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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