
 

 

  
 

                                                                                                                ATA Nº 09/2020. 

                                                                                                           

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 cinco do mês de setembro 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 e também foi disponibilizado a Relatório Analítico dos Investimentos em setembro de 2020. 

Renda Fixa 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 IRF-M 1+, que reflete a 

variação dos títulos pré-fixados mais longos, com valorização de 1,11%, seguido pelo IRF-M Total, que 

valorizou 0,88%. Dos títulos referenciados a inflação, o melhor desempenho foi do IMA-B 5, com ganhos 

de 0,56%. O IMA-B Total encerrou o mês em 0,26% positivo. Já o CDI variou 0,38% no período. Para o 
Ibovespa, o noticiário negativo em meio ao “coronavírus” falou mais alto e levou o principal 
indicador de desempenho da bolsa de valores a sessões de forte volatilidade. Ao final do mês, o 
Ibovespa recuou -1,63%, afetada especialmente pela saída de investidores estrangeiros, que 
retiraram do mercado acionário local mais de US$ 15 bilhões. O índice encerrou o mês aos 113.760 
pontos. Foi sugerida pela Crédito e Mercado Consultoria e Investimentos a seguinte proposta: Foi 

aplicado R$ 15.863,94 ( quinze mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos . A titulo 

de Compensação Previdenciária, do Banco do Brasil – Conta corrente 6177-8 e aplicar no Fundo de 

investimento BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ: 

13.322.205/0001-35. 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 27de JANEIRO de 2021.  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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