
 

 

    
 

                                                                                                            ATA Nº 02/2018. 

 

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 três de fevereiro de dois mil e dezoito, na sede do 
IPASCON à Rua Ribeiro do Rosário, número um, Centro, Conceição de 
Macabu – RJ. Presentes os membros do Comitê, o Presidente, com quórum 
deu inicio a reunião ordinária teve seus trabalhos instalados com os seguintes 
assuntos em pauta: 1) Aplicação de R$ 121.221,89 ( cento e vinte e um mil, 
duzentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos); Relativos a recurso 
oriundo de Compensação Previdenciária entre o RGPS e IPASCON, para ser 
aplicado segundo sugestão da Consultoria Crédito & Mercado em 
Investimentos no  BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO -  Foi expostos a explanação da Consultoria  Di Blase: O 
mês de fevereiro ocorre o  principal evento político a decisão do Governo 
Federal de intervir na segurança no Estado Rio de janeiro. Ato contínuo, 
houve um aparente “abandono”, pelo menos por enquanto, de submeter a 
reforma da Previdência para votação no Congresso. No âmbito econômico, 
bolsa, fundos IMA-B/IDKA e fundos IRF-M apresentaram, via de regra, bons 
resultados. A manutenção do ciclo de queda da taxa de juros, com expectativa 
de nova redução para 6,5% ao ano, inflação sob controle e alguns sinais de 
recuperação do PIB têm animado os investidores nesses primeiros meses de 
2018. Bons fluxos de recursos oriundos do exterior também ajudaram no 
desempenho positivo para os investimentos. O desafio daqui em diante será 
lidar novamente com a volatilidade costumeira em anos de eleição 
presidencial, com os indicadores econômicos e preços dos ativos no curto 
prazo oscilando conforme a divulgação de pesquisas eleitorais. Trabalhar com 
taxa de juro SELIC baixa também será desafiador. Isto significa que os títulos 
públicos federais terão expectativa de rendimento mais baixo no ano de 2018, 
se comparado com os resultados alcançados em 2017. Será necessário 
adicionar risco aos investimentos para obtenção de melhores retornos. 
Depois de várias explanações feita pelo membros do conselho, todos 
resolveram acatar a sugestão da Consultoria para o valor e direcionamento do 
valor citado acima. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, encerrou-se a 
mesma às dez horas e vinte 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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