
  

ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM 

  

Dispõe sobre a DELIBERAÇÃO QUANTO A POLÍTICA DE 

INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 

  

Na data de 15 de dezembro de 2020, ás 10:00 horas, reuniram-se nas dependências do 

IPSJ/RJ à rua Miguel Mendes da Costa Leal, 168, Reginópolis, Silva Jardim, em 

atendimento ao dispostos normativos e legais, os membros do referido CONSELHO, 

para a deliberação sobre o assunto acima disposto como pauta principal da ordem do 

dia. Inicialmente, com a palavra a Presidente do IPSJ/RJ, senhora Rosilane Brum Cler 

Cunha, informa que após a deliberação do Comitê de Investimentos sobre a minuta 

efetiva da Política de Investimentos para o exercício de 2021, disponibilizou 

antecipadamente aos membros do Conselho de Deliberação Whatsapp, e as alocações 

em cópia na reunião do dia 06 de novembro, possibilitando assim sua análise prévia no 

intuito dos mesmos estarem cientes  do conteúdo e expor suas observações. 

Antecedendo as exposições, a Gestora dos Recursos, com no uso de suas atribuições, 

apresentou a proposta da Política de Investimentos aprovada pelo Comitê e seus pontos 

relevantes, deixando para o momento de exposição dos participantes do colegiado os 

esclarecimentos das dúvidas. Encerrando as informações preliminares, onde 

inicialmente informa ao colegiado de que a elaboração da minuta da Política de 

Investimentos foi feita em conjunto com a consultoria de investimentos contratada. 

Com a presença do Consultor Thiago Norte Natário que explanou sobre o conteúdo da 

Política de Investimentos, as atualizações que foram necessárias devido as mudanças 

das normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os 

parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida. Após sua conclusão, o 

mesmo devolveu a palavra para a Presidente do IPSJ/RJ, onde abriu o espaço de tempo 

para esclarecimentos dos membros do colegiado sobre a proposta da Política de 

Investimentos apresentada . Fechado o período das discussões, fica deliberado pela: 

Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2021 proposta, após a 

exposição dos membros do colegiado e suas considerações. A senhora Rosilane Brum 

Cler Cunha, atual Gestora dos Recursos, com o uso de suas atribuições, fará os ajustes 

necessários na minuta final da Política de Investimentos 2021, em atendimento aos 

parâmetros deliberados, sendo, a versão final disponibilizada para todos os membros 

do Conselho e Comitê de Investimentos via whatsapp para conhecimento e finalização 

do processo de elaboração e aprovação através do Demonstrativo da Política de 

Investimentos  DPIN a Secretária de Previdência SPREV e devida publicação no site 

do IPDSJ/RJ. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi 

declarada encerrada a presente reunião, eu Taísa Magdalena Ferreira, matrícula 1671/3                          

________lavrei a presente ata, vai assinada pelos membros presentes. 
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