
 

 

  
 

                                                                                                                ATA Nº 06/2019. 

                                                                                                           

      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 oito do mês de junho 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) RELATÓRIO CRÉDI 

MERCADO 6º SEMESTRE e carteira de incestimentos: Com um cenário de 

estagnação econômica no começo de 2019 e postergação da retomada de atividade 

para 2020, revisamos nossas estimativas para as empresas da nossa cobertura, e 

agora projetamos o Ibovespa a 115 mil pontos no final do ano, 125 mil pontos no 

meio de 2020 e 140 mil pontos no final de 2020. Para o mês de junho, incluímos 

dois nomes do setor elétrico, Energias do Brasil (no lugar de AES Tietê) e Copel. 

Os principais temas da nossa carteira Top 10 Ações XP para esse mês são: Os 

produtos com alta exposição em bolsa de valores apresentaram bom desempenho 

pelo segundo mês consecutivo, sendo que o Ibovespa subiu 0,70% em maio. Além 

dos já mencionados, os tipos Ações Sustentabilidade (2,22%), Ações Dividendos 

(1,87%) e Ações Livre (1,74%) também entregaram retorno superior ao 

benchmark. Nos multimercados, destaque para Balanceados (1,38%), Macro 

(1,26%), Livre (1,03%) e Dinâmico (0,95%). O IHFA (Índice de Hedge Funds 

Anbima), que mede a evolução de uma carteira hipotética de fundos da classe, 

registrou variação positiva de 0,93%. Todos os tipos de renda fixa apresentaram 

rendimento positivo em maio. Além dos tipos supramencionados, destaque para o 

Renda Fixa Indexados (1,91%), Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento 

(1,50%) e Renda Fixa Dívida Externa (1,23%). O CDI variou 0,54. Já a AMBIMA 

VER O SENÁRIO A indústria de fundos encerrou o primeiro semestre de 2019 

com patrimônio líquido de R$ 5 trilhões, 15,4% acima do patrimônio de junho de 

2018. No acumulado do ano, foi registrada captação líquida de R$ 130,8 bilhões, 

contra R$ 45,6 bilhões do mesmo período do ano anterior. Em junho, o resultado 

da captação foi positivo em R$ 25,9 bilhões.A maior entrada de recursos no 

semestre, excluindo FIDC*, foi na classe ações, com entrada líquida de R$ 23,5 

bilhões. Vale destacar que junho, pela captação de R$ 3,5 bilhões, foi o nono mês 

consecutivo de entrada líquida de recursos, algo que não ocorria desde 2013. O 

bom momento reflete o ambiente de juros baixos, que reduziu o custo de 

oportunidade para os investidores apostarem em ativos de renda variável. 

%.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 
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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       

              Presidente                           Secretário                                       Membro 


