
 

ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na sede do IPSJ, à 

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

reuniu-se o Conselho Deliberativo, conselho Fiscal e Gerência Executiva, sob a 

seguinte pauta- Reforma da Previdência, Emenda Constitucional 103, Informações 

sobre os débitos do Executivo com o RPPS, Informações sobre os investimentos 

financeiros mês de Setembro. A Presidente deu abertura a reunião falando  sobre as 

alterações feitas pela Emenda Constitucional 103 que são autoaplicáveis aos RPPS do 

município, e consequentemente ao IPSJ/RJ. Falou sobre a Readaptação funcional, o 

fim das Incorporações de gratificações de caráter transitório, a majoração das alíquotas 

para 14%, muitos questionamentos ainda sendo feitos por todos, a presidente informou 

que a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia emitirá notas explicativas 

e Orientação Normativa sobre a alteração constitucional. Passamos a tratar sobre a 

continuidade dos débitos do Poder Executivo com o IPSJ, a  presidente informou que 

o tem discutido o assunto quase que diariamente com o secretário de fazenda, que 

infelizmente há notícias maldosas veiculadas na mídia sobre os débitos, mas que toda 

ação administrativa de informação e cobrança tem sido feita ao Poder Executivo, o 

assunto foi amplamente discutido por todos os presentes, o conselheiro Marcus 

Vinícius questionou sobre o que efetivamente está sendo feito para que os valores 

sejam pagos, a presidente do IPSJ informou que a cobrança ao executivo é feita através 

de ofício com frequência e que o próprio conselho já fez expediente ao Poder Executivo 

fazendo a cobrança dos valores de patronal e alíquota suplementar em atraso, do 

parcelamento devido, porém, não obtivemos resposta formal de nenhum dos ofícios 

enviados ao Gabinete até a presente data, mas recebemos uma lei aprovada ao fim do 

ano de 2018 que autoriza o parcelamento dos débitos, parcelamento este que não foi 

realizado, tendo em vista que o parcelamento vigente perdeu validade em função do 

não pagamento de três parcelas consecutivas e que não houve recebimento de nenhum 

valor referente a patronal no ano, ficando assim sem sabermos quais valores seriam 

parcelados. O Conselheiro Inácio também questionou o que está sendo feito para a 

redução de custos do Poder Executivo para o cumprimento das obrigações de 

pagamento da alíquota Patronal. Após muitas discussão sobre o assunto, foi proposto 

o envio ao Legislativo de ofício informando o débito, de igual teor enviado ao 

Executivo, também reiterado a necessidade de envio ao Executivo de expediente com 

a cobrança dos débitos por parte do IPSJ/RJ e também os conselhos farão novo 

expediente de cobrança ao poder Executivo. ( Planilha em anexo com os débitos). Em 

seguida passamos a tratar  da política de Investimentos, foi entregue a cada conselheiro 

uma cópia da Minuta da Política de Investimentos para o ano de 2012 e marcado para 

o dia 26 de novembro, as 14 horas, reunião para apresentação por parte do Consultor 

da Crédito & Mercado Thiago Norte Natário, da referida Política. A Presidente mostrou 

os gráficos da plataforma Siru com os retornos do ano de 2019 até o mês de setembro, 



informando que os rendimentos estão cerca de 50% acima da Meta Atuarial para o ano 

de 2019, o que é um excelente resultado. 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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