
 

 

  
 

                                                                                                                ATA Nº 07/2019. 

                                                                                                           

      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 julho 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) RELALOCAÇÃO DE 

RECUROS CONFORME ORIENTAÇÃO DA CRÉDITO E MERCADO, foi 

exposto ao aos membros do comitê o resgate de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de 

reais do FUNDO ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA  E APLICAR NO 

FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA, após 

debater o assunto e com a tendência do mercado e a estratégia para que se alcance 

a me Atuaria, todos se manifestaram favorável seguir a sugestão da Consultoria. 2) 

EXTRATO EXTERNO DOS REGIMES EVIDENCIÁRIOS, após exame o Comitê 

de Investimento 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,  já se encontra vencido dedes o dia 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, 26 (vinte) de julho de dois mil e dezenove. 

 

 

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

              Presidente                           Secretário                                       Membro 

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

          Servidores Municipais de Conceição de Macabu 

                                   CNPJ. 36.576.106/0001-85 


