
 

 

  
 

                                                                                                                ATA Nº 05/2019. 

 

                                                                                                           

      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 trinta e um do mês de maio 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: NACIONAL - Atividade Emprego e Renda .Conforme o 

IBGE, o PIB brasileiro recuou 0,2% no primeiro trimestre de 2019, frente ao 

último de 2018. Na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior a alta foi 

de 0,5%. O setor agrícola teve contração de 0,5%, o industrial de 0,7% e o de 

serviços teve avanço de 0,2%. A encerrado em março, caiu para 12,5% no 

trimestre encerrado em abril. Cerca de 13,2 milhões de pessoas estravam sem 

trabalho. SETOR PÚBLICO Conforme informou o Banco Central, o setor público 

consolidado registrou superávit primário de R$ 6,6 bilhões em abril, 

comparativamente a superávit de R$ 2,9 bilhões em abril do ano anterior.  As 

despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R$ 389,5 bilhões (5,60% 

do PIB) e o déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R$ 485,1 

bilhões (6,98% do PIB) no mesmo período. A dívida bruta do governo geral 

(governo federal mais INSS mais governos regionais) alcançou em fevereiro R$ 

5.479 trilhões (78,8% do PIB). INFLAÇÃO O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços 

ao 53 . 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: 

3.322.205/0001-35) 2) EXTRATO EXTERNO DOS REGIMES EVIDENCIÁRIOS, 

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 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. 
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