
 

 

  
 

                                                                                                                ATA Nº 06/2020. 

                                                                                                           

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 seis do mês de junho  
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: 
Após pedido de analise da carteira de investimento do IPASCON, foi sugerida pela Crédito e 
Mercado Consultoria e Investimentos a seguinte proposta: Resgatar R$ 1.000.000,00 (Um Milhão 
de Reais) do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 
21.838.150/0001-49) e direcionar para o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA 
FIXA (CNPJ: 10.474.513/0001-98).Resgatar R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) do 
fundo ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA (CNPJ: 08.703.063/0001-16) e direcionar para o 
fundo ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES (CNPJ: 16.718.302/0001-30).Resgatar R$ 2.000.000,00 
(Dois milhões de Reais) do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 11.328.882/0001-35) e direcionar para o fundo BB QUANTITATIVO FIC 
AÇÕES (CNPJ: 07.882.792/0001-14). Depois de discutida entre o membro do Comitê Financeiro 
ficou resolvido por unanimidade segui o direcionamento que a Crédito Mercado propôs , 
verificando entre tudo que tais sugestões irá alavancar a carteira.Estamos atentos à volatilidade 
do mercado que se encontra num patamar muito alto e por motivo da Pandemia, foi 
disponibilizado para os membros  do CMP e do Comitê Financeiro o meu telefone e o do Sr. 
Thiago Notario Norte da Consultoria Crédito e Mercado, para qualquer dúvida, pedido ou 
esclarecimento entrar em contato com o mesmos para que todos fiquem atento ao quadro que o 
mundo está enfrentando e principalmente o Brasil, podendo trazer as solicitações para ser 
apreciadas tanto pelo CMP e Comitê Financeiro. E carteira de investimentos. EXTRATO EXTERNO 
DOS REGIMES EVIDENCIÁRIOS, após exame o Conselho verificou que o mesmo encontra-se 
regular no critério. Ficando constatado também que o Certificado de Regularidade 
Previdenciária – CRP, estará vigente até 27 de JULHO 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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