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      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 oito do mês de setembro de 2018, na 
sede do IPASCON à Rua Ribeiro do Rosário, número um, Centro, Conceição de 
Macabu – RJ. Presentes os membros do Comitê, o Presidente deu inicio a reunião 
expondo: Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018 e 
o Panorama do Mercado Financeiro no Setor Público. Conforme informou o Banco 
Central, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 16,9 bilhões em 
agosto. Em doze meses o déficit primário foi de R$ 84,4 bilhões. 90. As despesas 
com juros nominais, em doze meses, totalizaram R$ 418,5 bilhões (6,20% do PIB) e o 
déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R$ 503 bilhões (7,45% do 
PIB) no mesmo período. A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS 
mais governos regionais) alcançou em agosto R$ 5,22 trilhões (77,3% 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 caído em agosto 0,09%, registrou alta de 0,48% em setembro. Em doze meses, 
a alta acumulada foi de 4,53% e no ano de 3,34%. Já o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), subiu 0,30 em setembro, após ter ficado estável em agosto e 
acumulou alta de 3,97% em doze meses e de 3,14% no ano. Juros.Em sua reunião 
em setembro, o Copom manteve inalterada a taxa Selic em 6,5% ao ano, mas 
reconheceu que a incerteza sobre a 91conjuntura pode levar a um aumento da 
taxa na próxima reunião. PERSPECTIVAS do Mercado Naciona: Com a definição 
do primeiro turno das eleições presidenciais, as atenções se voltam agora para o 
segundo turno, num primeiro ensejarem o rendimento do capital investido, devem 
contemplar o curto, o médio e o longo prazo, conforme as possibilidades ou 
necessidades dos investidores. Já as realizadas em renda variável, que ensejam o 
ganho de capital, as expectativas de retorno devem ser direcionadas efetivamente 
para o longo prazo.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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