
 

 

    
 
                                                                                                           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 vinte e oito mês de dezembro 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: Como a pauta do dia, o valor de R$ 60.089,52 ( 
Sessenta mil, oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos , oriundo de Compensação 
Previdência entre o RGPS e o Ipascon, sendo que por sugestão da Consultoria Crédito e 
Mercado o mesmo fosse alocado no fundo de investimento, BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS 
FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, ficando a critério dos senhores membros do conselho 

acatar a sugestão ou não. Foi exposto para os senhores membros  panorama 

referente ao ano de 2018. RENDA VARIÁVEL: Diferentemente das principais 
bolsas do mundo e mesmo com a retirada líquida superior a R$ 10 bilhões 
dos investidores estrangeiros, o índice Bovespa encerrou o ano de 2018 nos 
87.887pontos e apresentando uma rentabilidade de 15,03%.Ela chegou a 
atingir os 89.709 pontos, o maior patamar já registrado em seus 50 anos de 
vida. O resultado das eleições presidenciais e as perspectivas de retomada 
do crescimento da atividade econômica é que animaram os investidores.  
CENÁRIO NACIONAL –PERSPECTIVAS2019ATIVIDADE ECONÔMICAE EMPREGOPara   
o FMI,   o   PIB   do   Brasil   irá crescer  2.50%  em  2019  e  2,20%  em  2020. Para  o  
Banco  Central  do  Brasil, através  do Relatório Trimestral de Inflação, a estimativa  é  de  um  
crescimento  de  2,40% neste  ano.  No  documento,  o  BC  informava que   a   economia   
seguia   operando   com elevado nível de ociosidade, mas assinalava que   a   retomada   
econômica   estava   se traduzindo    em    redução    gradual    dessa ociosidade. E  para  o  
mercado  financeiro, através    do    Relatório    Focus    do    Banco Central,  a  expectativa  é  
que  o  PIB  do  país cresça 2,50% em 2019 e em 2020.Conformeo   ministro   Paulo   
Guedes,   a reforma da Previdência e a formalização em lei,da   independência   do   Banco   
Central ainda  neste  ano,  levariam  a  economia  do país a crescer até 3,50% em 2019. O 
fato é que  com  a  inflação  controlada  e  abaixo  da meta,    juros    baixos    e    contas    
externas bastante sólidas ajudam na continuidade da melhora  da  atividade  econômica  no  
Brasil, desde  que  se  afaste  o  espectro  da  crise fiscalcomeçando    com    a    reforma    
da Previdência.. Como herança, o governo Temer deixou ao menos R$ 335,6 bilhões de 
investimentos já engatilhados,    fruto    de    privatizações    e concessões  realizadas  nos  
últimos  anos,  e outros R$ 195 bilhões em projetos em fase de   preparação.   Apesar   das   
cifras   serem altas, são ao mesmo tempo baixas perto do que o país precisa para reduzir seu 
déficit na área de infraestrutura.SETOR PÚBLICOO  governo tem  como  meta,fechar 
2019com  um  déficit primário de  R$  139 bilhõese  2020  com  um  de  110  bilhões. Parte do 
tripé macroeconômico, juntamente   com   o   câmbio   flutuante   e metas  de  inflação,  o  
superávit  primário  é uma perna manca desde 2014. Voltando a palta para se tratar da 
alocação da Compensação Prvidênciária ficou acertado manter a sugestão da Crédito e 
Mercado. 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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