
 

 

    
 
                                                                                                            ATA Nº  10/2018. 

 

      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 seis do mês de outubro 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: O panorama 
referente ao terceiro trimestre: RENDA FIXA Conforme relatório do Banco de 
Compensações Internacionais – BIS, o banco central dos bancos centrais, os 
mercados financeiros, de uma forma geral, precisam se preparar para um longo 
período de turbulências, à medida que mais bancos centrais mundo afora 
começam a 6 encerrar programas de estímulo e a elevar as taxas de juros. A 
alta recente nos rendimentos dos títulos do governo americano está tendo e 
terá impacto global provocando o realinhamento dos preços de diversas 
classes de ativos. A queda das moedas os mercados emergentes e das ações 
em todos os continentes é um claro recado de que a disparidade de 
crescimento entre a economia dos EUA e o resto do mundo pode levar a um 
ciclo de aperto das taxas de juros mundo afora. Em sua última reunião o FED 
mudou a sua comunicação ao mercado retirando do texto que costuma emitir, a 
avaliação de que a política monetária permanecia acomodatícia, o que 
pressupõe que o próximo movimento poderá ser em direção a um nível neutro 
da taxa de juros, ou seja, aquele que nem aquece e nem contrai a economia. 
Em comentário ainda mais recente o presidente do FED disse que ainda se 
está a um longo caminho da taxa neutra, que o diagnóstico da economia é 
claramente positivo e que não há razão para se pensar que o ciclo de aperto 
monetário não pode ir mais lon. RENDA VARIÁVEL. Assim como para a renda 
fixa, para a bolsa brasileira o terceiro trimestre foi um período de alta 
volatilidade, embora o índice Bovespa tenha subido 5,38%. No ano, até 
setembro a alta foi de apenas 0,36% e de 6,61% em doze meses. Os 
investidores estrangeiros, que representam hoje cerca de metade do volume 
financeiro da Bovespa aproveitaram os preços baixos das ações e investiram, 
em termos líquidos, R$ 10,24 bilhões, o que acabou deixando o saldo no ano 
positivo em R$ 294 milhões, nada mais havendo a tratar e todos cientes das 
atividades inerente ao mercado deu por encerrada a presente reunião, onde a 
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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