
 

 

  
 

                                                                                                                ATA Nº 01/2020. 

                                                                                                           

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 janeiro 
de dois mil e vinte, 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 PANORAMICO DA CRÉDI MERCADO MÊS DE JANEIRO DE 2020 e carteira de 
investimentos: a Carteira de Investimento com as modificações aprovadas  pelo CMP. Mercados 
de Renda Fixa e Renda Variàvel. No mercado internacional de renda fixa, os títulos do tesouro 
americano de 10 anos, que tinham rendimento de 1,89% ao ano no final de dezembro, caíram 
cerca de 38 pontos base no mês de janeiro para o nível em torno de 1,50% ao ano, enquanto o 
rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos caiu para 2,00% ao ano, uma queda de 38 pontos 
base em relação ao fechamento de dezembro. Já o rendimento dos títulos do governo japonês de 
30 anos passou para 0,37% ao ano, uma queda de 4 pontos em relação a dezembro. Já as bolsas 
internacionais, o movimento foi de queda generalizada devido à fuga de ativos de risco em meio 
às preocupações com os efeitos do “coronavirus” sobre a economia global. Enquanto a bolsa 
alemã (Dax) caiu -2,02%, a inglesa (FTSE 100) despencou -3,40%, a do Japão (Nikkei 225) 
registrou queda de -1,91% e a americana (S&P 500) desvalorizou -0,16%. No mercado de 
commodities, o petróleo tipo Brent registrou uma queda 14,9% no mês, a US$ 56,65 o barril, 
enquanto o WTI recuou 16,0%, cotado a US$ 51,67 o barril, em meio a estoques mais altos e 
queda da demanda global. Janeiro deu o tom dos mercados para o ano de 2020. Muita 
volatilidade, em meio a um cenário desafiador, tendo como pano de fundo um crescimento 
global menos intenso. Somam-se a isso eventos pontuais, como o surto do “coronavírus”, além 
das eleições americanas e a saída do Reino Unido da União Europeia, evento sem precedentes na 
região. Por outro lado, os bancos centrais das principais economias mantém o compromisso pela 
continuidade dos programas de estímulos monetários, com manutenção e/ou redução nas taxas 
de juros de empréstimos e financiamentos, com objetivo de estimular o crescimento das 
economias, tendo em vista o fraco crescimento da produção mundial, com reflexos diretos no 
crescimento do PIB, dado que as taxas de inflação permanecem fracas indicando um baixo 
consumo da população. Para o mercado de capitais, esse cenário menos previsível vai exigir 
maior seletividade na gestão do patrimônio, devido a maior dispersão no desempenho dos 
ativos. Tomamos como exemplo o desempenho do mercado de ações no mês de janeiro: 
enquanto o Ibovespa recuou -1,63% e o IDIV (índice de dividendos) caiu -1,58%, o SMLL (índice 
das empresas de baixo valor de mercado) valorizou 0,45% e o ICON (índice de empresas ligadas 
ao consumo) subiu 3,65%. Isso sem falar das estratégias livres, onde o gestor tem liberdade para 
construir a carteira de acordo com suas convicções sobre o crescimento das empresas, sem estar 
“amarrado” a qualquer índice de bolsa. Em relação às aplicações dos RPPS aconselhamos o 
investimento de 25% dos recursos em fundos de investimento em títulos públicos que possuem 
a gestão do duration, em razão da capacidade do gestor em alterar de maneira dinâmica a 
composição da carteira do fundo, adequando-a ao cenário à frente.  EXTRATO EXTERNO DOS 
REGIMES EVIDENCIÁRIOS, após exame o Conselho verificou que o mesmo encontra-se regular no 
critério - Equilíbrio Financeiro e Atuarial -. Ficando constatado também que o Certificado de 
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Regularidade Previdenciária – CRP, estará vigente até 29 de JUNHO 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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