
ATA – CONSELHO DELIBERATIVO DO IPSJ/RJ 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na 

Sede do IPSJ, à Rua Miguel Mendes da Costa leal, 168, Reginópolis, Silva Jardim, 

reuniram-se o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal,  para tratarmos do assunto 

– Apresentação e aprovação da Política de Investimentos para o ano de 2020– 

Pagamento de folha de Inativos e Pensionistas do Grupo Um. A Presidente deu 

abertura a reunião, explicando que foram convocados para esta reunião conselheiros 

titulares e suplentes, tendo em vista que o assunto é aprovação de política de 

investimentos para todo o ano de 2020 com apresentação do Consultor Thiago Norte 

Natário da Crédito & Mercado sendo de interesse de todos. Em seguida foi dada a 

palavra ao Thiago que fez a apresentação da política de Investimentos proposta para o 

ano de 2020, cuja minuta foi entregue aos conselheiros participantes da reunião 

anterior, foi apresentado as expectativas de mercado internacional e doméstico para o 

próximo ano, foi apresentado os limites da resolução vigente do CMN 3922/10 e suas 

alterações, os limites propostos para os investimentos do RPPS em renda fixa e renda 

variável com explicação de cada enquadramento à resolução, a política de 

Investimentos para o ano de 2020 foi aprovada na íntegra da apresentada e por 

unanimidade e é parte integrante desta ata. A presidente do IPSJ apresentou a questão 

do pagamento das folhas do grupo um, tendo em vista que conforme previsão legal, o 

custeio dessas folhas são de responsabilidade do Tesouro, a presidente solicitou ao 

Conselho posicionamento quanto ao pagamento desse grupo, com muitos 

questionamentos e ressalvas quanto a o conselho aprovou o pagamento da Folha do 

Grupo 1 com os recursos da reserva técnica, com o envio de ofício ao Executivo 

apontando os valores de débito e solicitando prazo para pagamento. Sem mais, 

encerrou-se a reunião. Eu, Rosilane Brum Cler Cunha, Membro do Conselho 

Deliberativo, matrícula Hum mil novecentos e cinqüenta e nove, lavrei esta ata que 

vai por mim e pelos Conselheiros presentes assinada. 
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