
 

 

    
 

                                                                                                            ATA Nº 01/2019. 

 

      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 de janeiro de dois mil e dezenove, na 

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

Macabu – RJ. Presentes os membros do Comitê, o Presidente, apresentou o Panorama 

referente ao mês de janeiro da Crédito e Mercado, para que os membros do Comitê de 

Investimento tomasse ciência do vinha ocorrendo no mercado -  NACIONAL -

Atividade Emprego e RendaConforme o Banco Central, medida através do IBC-Br, 

considerado prévia do PIB, a economia brasileira avançou 0,29% em novembro, depois 

de ter registrado aumento de 0,02% em outubro. Na comparação com novembro de 

2017 a alta foi de 1,86%.A taxa de desemprego, por sua vez, que era de 11,6% no 

trimestre encerrado em novembro, se manteve no mesmo patamar no trimestre 

encerrado em dezembro, com 12,8 milhões de pessoas sem trabalho.Setor Público 

Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado registrou déficit 

primário de R$ 41,1 bilhões em dezembro. Em 2018 o déficit primário foi de R$ 108,3 

bilhões, quando a meta era de um déficit de R$ 161,3 bilhões.As despesas com juros 

nominais, em doze meses, totalizaram R$ 379,2 bilhões (5,54% do PIB) e o déficit 

nominal, que inclui o, resultado com os juros, foi de R$ 487,4 bilhões (7,09% do PIB) 

no mesmo período. A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais 

governos regionais) alcançou em novembro R$ 5,27 trilhões (76,7% do PIB).Inflação 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), depois de ter registrado 

alta de 0,15% em dezembro, subiu 0,32% em janeiro. Em doze meses, a alta acumulada 

foi de 3,78%, abaixo da meta do Banco Central.Já o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), subiu 0,36 em janeiro, após ter subido 0,14% em dezembro e 

acumulou alta de 3,57% em doze meses. JurosReunido no início de janeiro, o Copom 

manteve inalterada a taxa Selic em 6,50% ao ano. No comunicado pós reunião afirmou 
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que em relação a dezembro houve uma redução dos riscos inflacionários, mas indicou 

que o cenário externo pode permanecer desafiador.   Não havendo mais nenhum assunto 

a tratar, encerrou-se a mesma às dez horas e quarenta  minutos. 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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              Presidente                           Secretário                                       Membro 

 


