
ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos vinte e sete  dias do mês de Novembro 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, Medida Provisória que aumenta a alíquota 

do servidor que ganha acima do teto do RGPS, apresentação dos 

demonstrativos financeiros do mês de Outubro, Atraso no repasse da 

alíquota Patronal, Informação sobre agenda do IPSJ para dezembro, 

sugestão da Consultoria de Investimentos para realocação de recursos de 

acordo com as perspectivas do mercado financeiro.  A presidente do 

IPSJ/RJ abriu a reunião, informando sobre a medida provisória que prevê 

majoração da Alíquota dos servidores que ganham acima do teto do RGPS, 

que hoje é de R$5.531,31, a presidente esclareceu as primeiras 

interpretações dadas a MP e informou dos questionamentos realizados por 

todo seguimento, como alíquota patronal que pela lei nº10.887, não 

permite ser menor que a do servidor, também os casos em que o município 

tem déficit equacionado como ficaria, assim sendo estamos no aguardo 

destes esclarecimentos e em consulta ao jurídico para melhores 

informações. Foi apresentado aos conselheiros presentes os demonstrativos 

dos investimentos financeiros do mês de Outubro, avaliando que não foi 

um mês muito favorável aos investimentos financeiros tendo baixíssima 

rentabilidade. A presidente informou que o atraso no pagamento da 

alíquota patronal continua em atraso, conforme informou mês anterior. 

Informou que o investimento aprovado no mês anterior no fundo  

“Brazilian Grave Yard and Death Care FII – Care 11”, foi feito no dia 14 

de novembro p.p . A presidente falou a respeito das alterações na 

Resolução 3922/2010, o que modificou a agenda para aprovação da 

política de Investimento por parte do Comitê de Investimentos para depois 

ser apresentada ao conselho deliberativo, ficando tal apresentação para a 

reunião de dezembro. Informou a presidente que o pagamento da 

gratificação natalina será dia 15 de dezembro quando também faremos um 

café da manhã de confraternização com os aposentados e pensionistas do 

IPSJ/RJ. Em seguida apresentou a proposta da Consultoria de 

Investimentos para alteração da carteira de Investimentos ( Em Anexo), a 

presidente explicou a mudança de estratégia em função do atual cenário 

econômico e que as alterações se darão dentro das mesmas instituições 

financeira, em fundos de investimento com estratégias diferentes das 

atuais, o  que foi aprovada por todos os presentes 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. 
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