
 

 

  
 

                                                                                                                ATA Nº 04/2019. 

 

                                                                                                           

      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 seis do mês de abril de dois mil e dezenove, 

na sede do IPASCON à Rua Ribeiro do Rosário, número um, Centro, Conceição de 

Macabu – RJ. Com a presença dos membros do Comitê, os trabalhos foram abertos, 

tendo em seguida o  Sr. Presidente passou ao demais membros  seguintes assuntos como 

pauta da reunião: 1) CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Foi apresentado análise da 

Carteira de Investimentos, elaborada pela Crédito e Mercado Consultoria em 

Investimentos, sugerindo as seguintes alterações: resgatar R$ 3.000.000,00 (Três 

Milhões de Reais) do fundo ITAÚITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 

(CNPJ08.703.063/0001-16:) e direcionar para o fundo CAIXA BRASIL GESTÃO 

ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA (CNPJ: 23.215.097/0001-55) que está enquadrado 

em nossa estratégia de investimentos assim como dentro da Política de Investimentos 

2019 do IPASCON. Após análise e considerações os membros do Conselho, 

resolveram, por unanimidade, MANIFESTAR FAVORÁVEL, as alterações sugeridas 

por estarem de acordo com as Resoluções 3.922/2010, 4.392/2014 e 4.604/2017, do 

Conselho Monetário Nacional e com a Política de Investimentos do IPASCON. Ainda 

foi informado pelo Presidente do IPASCON que foi recebido R$ 15.537,52 (quinze  mil 

e quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), a título de compensação 

previdenciária. Após (análise e considerações os membros do Conselho, resolveram, por 

unanimidade, MANIFESTAR FAVORÁVEL), a aplicação deste valor no Fundo BB 

IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 

13.322.205/0001-35) 2) EXTRATO EXTERNO DOS REGIMES 

PREVIDENCIÁRIOS, após exame o Conselho verificou que o mesmo encontra-se 

irregular no critério - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA 

e resultados das análises. Ficando constatado também que o  Certificado de 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
IPASCON– Instituto de Previdência e Assistência dos 

          Servidores Municipais de Conceição de Macabu 

                                   CNPJ. 36.576.106/0001-85 



 

 

Regularidade Previdenciária – CRP,  estará vigente até 10 de junho de 2019.  Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida, será 

assinada, por todos os Conselheiros presentes. Conceição de Macabu, 16 (dezesseis) de 

abril de dois mil e dezenove. 

 

 

 

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