
 

 

  
 

                                                                                                                ATA Nº 08/2019. 

                                                                                                           

      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 de agosto 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 – Foi apresentado ao Comitê 

o Panorôma Econômico referente ao mês de agosto de 2019, Visão geral conjuntura, o desempenho 

recente da economia brasileira; algumas razões para o baixo crescimento; simulações de espaço fiscal 

com o teto dos gastos públicos (com destaque para os gastos com saúde e educação e para os efeitos da 

Reforma da Previdência); e projeções macroeconômicas 2019/2020 (com destaque para as estimativas 

de hiato do produto).Quando se diz que a demanda está fraca, normalmente pensa-se no consumo em 

primeiro lugar: esse, de fato, desacelerou-se em relação às taxas de crescimento observadas em 

meados de 2017, quando a recuperação ganhava corpo, mas o crescimento recente tem se mantido 

positivo, e pode mesmo acelerar com a perspectiva de redução dos preços de alimentos – cuja alta nos 

primeiros meses de 2019 pode ter “roubado espaço” dos demais bens e serviços nos orçamentos das 

famílias, especialmente as de renda mais baixa. Argumenta-se também que o consumo está fraco 

devido ao elevado desemprego, o que é verdade, mas não ajuda muito a compreender a dinâmica da 

economia na medida em que a taxa de desemprego, assim como o consumo, são variáveis endógenas. 

Medidas localizadas, como a liberação parcial dos saldos de contas do Fundo de Garantia de Tempo 

de Serviço (FGTS), podem estimular o consumo – e tiveram papel no segundo trimestre de 2017 nesse 

sentido –, mas o choque que pode tirar a economia do ciclo vicioso em que se encontra deve vir das 

expectativas, isto é, do aumento da confiança, começando pelo equacionamento do problema 

fiscal.Nesse contexto, o aumento da confiança é justamente a base de nossos modelos de previsão, que 

apontam para uma aceleração do crescimento, em 2020, para 2,5%. Além disso, assumimos que a taxa 

de juros básica será reduzida a partir do segundo semestre de 2019 e que, em conjunto com a melhora 

nos índices de confiança, contribuirá para um ambiente econômico que induza mais investimentos e 

consumo. Segundo os mesmos modelos, o crescimento em 2019 será de 0,8%. Para o segundo trimestre 

de 2019, estimamos um crescimento de 0,5% em relação ao trimestre anterior.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 emitido  dede o dia 02 de agosto de 

2019, com validade até 29 de janeiro de 2020.  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. 
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