
 

 

 

 

ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sede do IPSJ, à rua 

Miguel Mendes da Costa Leal, Cento e sessenta e oito, Reginópolis, Silva Jardim, 

reuniu-se o Conselho Deliberativo, sob a seguinte pauta- Informações sobre os 

investimentos financeiros do mês de dezembro e encerramento do ano de 2019, 

Informações sobre os débitos do Executivo com o RPPS, Aprovação de novas 

Instituições financeiras, Desinvestimentos e investimentos. A Presidente deu abertura 

a reunião falando dos resultados dos investimentos do mês de dezembro e do 

encerramento do ano de 2019, entregando a todos gráfico da Plataforma Siru com os 

retornos de cada mês do ano e resultado final ( Anexo a esta ata)  que foram no computo 

geral muito bom, tivemos um ano com meta atuarial batida e ainda um acréscimo de 

3,35 pontos percentuais. Passamos a tratar dos débitos do Executivo com o RPPS, que 

no mês de janeiro foi realizado o pagamento do parcelamento que encontravam-se em 

atraso desde o mês de abril, ou seja, os meses de abril a dezembro encontram-se 

quitados. Quanto aos valores de patronal atrasados, recebemos a informação de que 

será votado nova lei de parcelamento, tendo em vista que a lei aprovada em 2018 

acabou não se concretizando em função da falta de recursos para pagamento do 

parcelamento anterior e de um possível novo parcelamento, tendo em vista que o 

parcelamento anterior agora se encontra em dia, nova legislação deverá ser aprovada 

para que as dívidas do município com o RPPS sejam colocadas em dia. A presidente 

informou que ainda há atrasos dos valores de folha de pagamento dos meses de agosto, 

setembro, outubro, novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020. A seguir a 

presidente do IPSJ solicitou autorização do credenciamento das Instituições financeiras  

Athena  Capital e Btg Pactual, o conselheiro Inácio Campos fez alguns 

questionamentos a respeito das empresas, os quais estão esclarecidos na análise da 

Consultoria, com base técnica, após os presentes aprovaram o credenciamento das 

Instituições Financeiras BTG Pactual e Athena Capital. Passamos a tratar dos 

investimentos e desinvestimentos, a presidente apresentou ao conselho, após aprovação 

do Comitê de Investimentos o desinvestimento de R$6.000.000,00 ( Seis milhões de 

reais) dos fundos de renda fixa da Caixa Econômica Federal, para o investimento em 

fundos de renda Variável, tendo em vista a queda da taxa de juros Selic e análise do 

mercado e a política de investimentos aprovada para o ano corrente,  que dizem que 

para o ano de 2020 será necessário maior exposição a renda variável para alcance de 

meta atuarial e uma parte para fundos de renda fixa no Banco do Brasil, devido a 

necessidade de movimentação financeira para pagamento das folhas de Inativos e 

Pensionistas serem realizadas nesta Instituição financeira e também no Bradesco, 

instituição financeira que tem uma agência na cidade. Após análise da Consultoria 

sobre alguns fundos novos a proposta do comitê de Investimentos é a seguinte: Aplicar 

valor Inicial no fundo Athena Capital Return Institucional II FI Ações ( Análise da 

Consultoria em anexo) de R$3.000.000,00 ( Três Milhões de reais ) e aplicar 



R$1.000.000,00 no fundo que é o espelho do fundo que já possuímos o  

AZ Quest Small Mid Caps Fic Ações, R$500.000,00 ( Quinhentos mil reais ) no fundo 

Constância Brasil FI Ações, R$1.500.000,00 ( Hum Milhão e quinhentos mil) no Fundo 

BB IRF-M 1 Títulos Públicos Fic Renda Fixa Previdenciário.  O que foi aprovado por 

todos os presentes. Sem mais, encerrou-se a reunião. Eu, Taísa Magdalena Ferreira,                             

___________Membro do Conselho Deliberativo, matrícula Hum mil seiscentos e 

setenta e um, lavrei esta ata que vai por mim e pelos Conselheiros presentes assinada. 
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