
 

 

    
 

                                                                                                            ATA Nº 02/2019. 

 

      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 dois de fevereiro 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 fevereiro da Crédito e Mercado, para que os membros do Comitê de 

Investimento tomasse ciência do vinha ocorrendo no mercado NACIONAL- Atividade 

Emprego e Renda Conforme o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 1,1% em 2018 e está no 

mesmo nível de atividade em que estava no primeiro semestre de 2012. O setor 

agropecuário evoluiu 0,1%, o industrial 0,6% e o de serviços 1,3% em relação a 2017. 

A taxa de desemprego, por sua vez, que era de 11,6% no trimestre encerrado em 

dezembro, subiu para 12% no trimestre encerrado em janeiro, com a dispensa de 

temporários contratados para o natal. Cerca de 12,7 milhões de pessoas estravam sem 

trabalho. SETOR PÚBLICO - Conforme informou o Banco Central, o setor público 

consolidado registrou superávit primário de R$ 46,9 bilhões em janeiro, resultado 

semelhante a janeiro do ano anterior. De qualquer forma, foi o segundo melhor 

resultado da série histórica para um mês de janeiro.As despesas com juros nominais, em 

doze meses, totalizaram R$ 371,7 bilhões (5,38% do PIB) e o déficit nominal, que inclui 

o resultado com os juros, foi de R$ 480,0 bilhões (6,95% do PIB) no 20 Fevereiro / 

2019 mesmo período. A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais 

governos regionais) alcançou em novembro R$ 5,32 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 0,32% em janeiro, subiu 0,43% em fevereiro. No ano acumulou 

variação de 0,75% e em doze meses de 3,89%, abaixo da meta do Banco Central. 
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Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), subiu 0,54 em fevereiro, após 

ter subido 0,36% em janeiro. No ano acumulou altas 0,90% e de 3,94% em doze meses. 

JUROS - Conforme a ata da reunião no início de janeiro, o Copom reafirmou que 

diversas medidas de inflação subjacentes se encontram em níveis apropriados ou 

confortáveis, mas riscos existem de forma a manter a postura cautelosa.   Não havendo 

mais nenhum assunto a tratar, encerrou-se a mesma às dez horas e trinta  minutos. Esta 

Ata foi lavrada por mim, Presidente do Comitê de Investimento e assinada por todos os 

membros presentes, devidamente descritos a seguir: 

 

 

 

Elizete Gomes de Oliveira     Luiz Cláudio T. Florido                Aderaldo Spesse  Rangel       
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