
ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos vinte e quatro  dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezessete, na 

sede do IPSJ, à Rua Raul de Macedo, número cento e setenta, loja cinco, centro, Silva 

Jardim. Reuni-se o Conselho Deliberativo e . A reunião teve como pauta, recepção 

dos novos conselheiros, apresentação dos demonstrativos financeiros do mês de 

setembro e apresentação do fundo de Investimento Imobiliário para cumprimento de 

Política de Investimentos.  A presidente do IPSJ/RJ abriu a reunião, dando boas 

vindas aos novos conselheiros e oportunizando um momento de esclarecimento de 

dúvidas sobre atuação do Conselho Deliberativo e também atualização das demandas 

do IPSJ. Foi apresentado aos conselheiros presentes os demonstrativos dos 

investimentos financeiros do mês de Setembro. A presidente informou o atraso no 

pagamento da alíquota patronal desde o mês de março, informando que foi enviado 

ofício ao Executivo sobre tal fato. Passaou-se a apresentação do Fundo de 

Investimentos  “Brazilian Grave Yard and Death Care FII – Care 11” , foi 

apresentado a análise da Consultoria, que ficará anexa a esta ATA e também foi 

alertado que apesar das alterações na Resolução 3922/2010, feiras na quinta feira P.P 

este fundo encontra-se enquadrado nas novas exigências da resolução do CMN, todos 

os presentes foram unânimes na aprovação da realização deste investimento, já 

previsto na Política de Investimentos do ano de 2017 e já analisado pelo Comitê de 

Investimentos, ficou então decidido que será realizado o aporte neste fundo 

supracitado,  o valor de R$3.000.000,00 ( Três Milhões de Reais) e agradecendo a 

presença de todos encerrou-se a reunião. Eu, Cláudia Novaes de Assunção Mothé, 

matrícula 2919-0( Dois mil novecentos e dezenove, dígito zero , lavrei esta ata que 

vai por mim e pelos Conselheiros presentes assinada. 

Cláudia Novaes Assunção Mothé 

Mat 2919-0 
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