
 

 

  
 

                                                                                                                ATA Nº 12/2019. 

                                                                                                           

      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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 e carteira de investimentos: a 

Carteira de Investimento com as modificações aprovadas  pelo CMP – para o mês 

deu resultado positivo, pela diversificação em Renda variável. Dos subíndices 

Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis 

para os RPPS, o melhor desempenho no mês de dezembro acabou sendo o do IDkA 

IPCA 20A, com alta de 3,94%, seguido pelo IMA-B 5+ (2,60% de alta) e pelo IMA-

B Total (2,01% de alta). Os vértices mais curtos apresentaram os menores 

resultados: enquanto o IRF-M 1 cresceu 0,42%, o IMA-B 5 valorizou 1,24%. Já o 

CDI variou 0,38% no período. RENDA VARIÁVEL, para o Ibovespa, o noticiário 

positivo envolvendo o mercado de juros, o abrandamento das tensões geopolíticas e 

o acordo comercial entre EUA e China levaram o principal indicador de 

desempenho da bolsa de valores a sucessivos recordes no mês de dezembro. A alta 

foi de 6,85%, acumulando no ano um avanço de 31,58%. O índice encerrou o mês 

aos 115.645 pontos. No mercado internacional de renda fixa, os títulos do tesouro 

americano de 10 anos, que tinham rendimento de 1,77% ao ano no final de 

novembro, subiram cerca de 12 pontos base no mês de dezembro para o nível em 

torno de 1,89% ao ano, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos 

subiu para 2,34% ao ano, um aumento de 14 pontos base em relação ao 

fechamento de novembro. Já o rendimento dos títulos do governo japonês de 30 

anos passou para 0,41% ao ano, estável em relação a novembro. 

Já as bolsas internacionais, em geral, mantiveram o movimento de valorização nos 

preços. No mercado de commodities, o petróleo tipo Brent registrou uma alta de 

5,7% no mês, a US$ 63,11 o barril no contrato para março/2020, enquanto o WTI 

avançou 10,6%, cotado a US$ 61,06 o barril no contrato para fevereiro/2020. 

EXTRATO EXTERNO DOS REGIMES EVIDENCIÁRIOS, após exame o 

Conselho verificou que o mesmo encontra-se regular 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 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. 
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