
ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos vinte e dois  dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, na 

sala do IPSJ,à rua Raul de Macedo, cento e setenta, loja cinco, centro, Silva Jardim, 

reuniu-se o Conselho Deliberativo sob a seguinte pauta- Apresentação dos 

demonstrativos financeiros e de investimentos do mês de janeiro de 2017, Solicitação 

de autorização para a compra de um carro para o IPSJ/RJ e de reforma da nova sede, 

comprada em 01 de fevereiro do corente ano. Iniciou-se a reunião com a  presidente 

do Instituto apresentando os gráficos dos investimentos até trinta e um de janeiro do 

corrente ano, explicando as alocações e investimentos feitos. Logo após os 

conselheiros presentes analisaram os relatórios feitos pelo sistema da consultoria, 

todas as explicações foram dadas para dirimir quaisquer dúvidas. Em seguida passou-

se a tratar da necessidade de compra de um carro para a autarquia, tendo em vista 

deslocamento da gerência Executiva e funcionários para trabalhos externos, 

participação em cursos e etc, foi sugerido pelos conselheiros presentes a compra de 

um carro pata até 7 pessoas, tendo em vista a participação dos conselheiros em 

eventos externos também, sendo aprovado pelo Conselho Deliberativo a Compra de 

um carro para a Autarquia, cumprindo-se todas as exigências legais para tal. Logo 

após passou-se a tratar da reforma da sede comprada, ficou decidido que a sede será 

reformada em sua totalidade para a mudança definitiva da sede da Autarquia 

Municipal de Previdência, sendo realizada de forma completa e atendendo todas as 

necessidades administrativas do IPSJ/RJ e cumprindo as exigências legais para a 

contratação de empresa qualificada para a realização da obra.  Sem mais, 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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