
 

 

    
 
                                                                                                           ATA Nº  11/2018. 
 
      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 trinta do mês de novembro 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 novembro 
de 2018. E o Panorama das atividades do mercado, Conforme o IBGE, a economia brasileira 
avançou 0,8% no terceiro trimestre de 2018, em relação ao trimestre anterior. Pelo lado da 
oferta, o setor agropecuário cresceu 0,7%, o industrial 0,4% e o de serviços 0,5%. Pelo lado 
da demanda o consumo das famílias evoluiu 0,6% o do governo 0,3%, os investimentos 
16,9% e as exportações 6,7%. Na base anual a alta do PIB foi de 1,3%. 
A taxa de desemprego, por sua vez, que era de 11,9% no trimestre encerrado em setembro, 
recuou para 11,7% no trimestre encerrado em outubro, com 12,4 milhões de pessoas sem 
trabalho. Setor Público - Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado 
registrou superávit primário de R$ 7,8 bilhões em outubro. Em doze meses o déficit primário 
foi de R$ 84,8 bilhões. As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R$ 
379,7 bilhões (5,55% do PIB) e o déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R$ 
A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos regionais) 
alcançou em agosto R$ 5,23 trilhões (76,5% 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 subido em outubro 0,45%, registrou queda de 
0,21% em novembro. Em doze meses, a alta acumulada foi de 4,05% e no ano de 3,59%Já o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), caiu 0,25 em novembro, após ter subido 
0,40% em outubro e acumulou alta de 3,56% em doze meses e de 3,29% no ano. Juros: 
Depois que logo no início de novembro, o Copom manteve inalterada a taxa Selic em 6,5% ao 
ano, na ata afirmou que a atual conjuntura econômica ainda prescreve política monetária 
estimulativa, ou seja, abaixo da taxa estrutural, sendo que o estímulo deve ser removido 
gradualmente, caso o cenário prospectivo para a inflação no horizonte relevante para a 
política monetária e/ou seus balanços de riscos apresentem piora. Renda Fixa:Dos 
subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis 
para os RPPS, o melhor desempenho no mês de novembro acabou sendo o do IDkA 20A 
(IPCA), com alta de 2,90%, seguido do IMA-B 5+ com alta de 1,52% e do IRF-M 1+ 112 - com 
alta de 1,17%. Renda VariávelPara o Ibovespa, o ganho no mês foi de 2,38%, acumulando, 
no ano alta de 17,15% e de 23,86% em doze meses. O índice encerrou o mês em 89.504 
pontos e o ingresso líquido de capital estrangeiro,  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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