
 

ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos quinze dias do mês de julho 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- Pandemia e a atuação do 

IPS/RJ, Informações sobre os investimentos financeiros do mês de maio e junho, 

Alteração de legislação para atender as exigências da Emenda Constitucional Cento e 

três ( EC 103), Análise dos investimentos no primeiro semestre e perspectivas para o 

segundo semestre através de vídeo conferência com o Consultor Thiago Norte Natário 

da Empresa Crédito & Mercado. A Presidente deu abertura a reunião falando sobre a 

continuidade dos efeitos da Pandemia da Covid-19, os decretos estaduais e municipais, 

informou sobre o funcionamento com funcionários trabalhando por escalas e horários 

de atendimento ao público reduzido, agendamentos para a concessão de pensões e 

aposentadorias e trabalho interno. Passamos a tratar das alterações da legislação, foi 

encaminhada Minuta da lei de alteração ao Executivo para a adequação as exigências 

da EC 103 de 12 de novembro de 2019, e estamos no aguardo do envio da mesma a 

Câmara para aprovação dos senhores vereadores. Em seguida foi entregue os resultados 

dos investimentos dos meses de Maio e junho ( Cópias em anexo), embora a difícil fase 

que estamos enfrentando o retorno dos investimentos tem sido positivo e com 

perspectivas de melhora dos retornos para recuperarmos o mês de março foi 

extremamente insatisfatório. Iniciamos a vídeo conferência onde o consultor da Crédito 

& Mercado, Thiago, Norte Natário falou sobre os resultados do primeiro semestre e as 

perspectivas para o segundo semestre, sugerindo uma maior exposição a renda variável 

para o segundo semestre, tendo em vista que a renda fixa traz, neste momento, menores 

oportunidades de rentabilidade em função inclusive da Taxa Básica de juros, Selic está 

em 2.25% com possibilidades de cair, ficou acordado que a presidente enviaria alguns 

fundos de investimentos que estejam performando bem para análise da consultoria para 

possíveis aportes e ampliação nos fundos de ações já existentes na carteira, conforme 

já havíamos decidido em reunião do mês de fevereiro que por conta da pandemia não 

foram realizados. 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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