
 

 

  
 

                                                                                                                ATA Nº 02/2020. 

                                                                                                           

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 vinte   e oito do mês de fevereiro  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 CRÉDITO MERCADO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 e carteira de 
investimentos. Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado (Governo Central, 
Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobrás) registrou um superávit 
primário R$ 56,276 bilhões em janeiro, o melhor para o mês na série histórica, ajudado pela 
arrecadação de tributos sobre a renda das empresas. A expectativa era de um saldo positivo de R$ 
46,8 bilhões para o mês. Para o ano, a meta é de um rombo primário de R$ 118,9 bilhões, sétimo 
resultado consecutivo no vermelho. Renda Variável:Para o Ibovespa, o noticiário negativo em 
meio ao “coronavírus” que atingiu novo patamar como fonte de preocupação nos mercados, com o 
surto se espalhando fortemente por países fora da China, com destaque na Europa para o aumento 
de casos na Itália, levou o principal indicador de desempenho da bolsa de valores a sessões de 
intensa volatilidade. Ao final do mês de fevereiro, o Ibovespa recuou -8,43%, na maior queda 
mensal desde maio de 2018 por conta da greve dos caminhoneiros. O índice encerrou o mês aos 
104.172 pontos. No ano, o principal índice da B3 acumula recuo de 9,92%. Perspectivas:O clima 
azedou para os mercados de risco, após a confirmação de casos do “coronavírus” se espalhando 
fora da China, atingindo a Europa e a confirmação da primeira morte nos EUA. Os países, de um 
modo geral, ligaram o sinal de alerta e o pânico tomou conta dos mercados ao final do mês. Com a 
demanda reprimida, os preços das commodities despencaram e o mundo enfrenta o pior choque 
desde a crise financeira global em 2008. A expectativa de estímulo fiscal e monetário para salvar 
essa demanda reprimida deve criar volatilidade no preço das commodities daqui pra frente.Os 
bancos centrais das principais economias têm agido no sentido de incrementar seus programas de 
estímulos monetários, com reduções no custo do dinheiro, tendo em vista a fraqueza da demanda e 
paralisação das atividades na indústria e a previsão de um menor crescimento das economias. 
Para os mercados de capitais, a volatilidade deve permanecer em patamares elevados, com as 
notícias que chegam alterando o humor dos investidores.Com o superávit, a dívida bruta geral do 
setor público, que contabiliza os passivos dos governos federal, estaduais, municipais e do INSS, 
recuou em janeiro, passando a R$ 5,550 trilhões, o equivalente a 76,1% do PIB. É a primeira vez 
desde 2013 que a dívida recua de um ano para outro – ao fim de 2018, a dívida era de 76,5% do 
PIB.   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 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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