
ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos trinta e um  dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, na 

sede do IPSJ, à Rua Raul de Macedo, número cento e setenta, loja cinco, 

centro, Silva Jardim, as 10 horas. Reuniu-se o Conselho Deliberativo . A 

reunião teve como pauta,  apresentação dos demonstrativos financeiros do 

mês de dezembro e encerramento do ano, Atraso no repasse da alíquota 

Patronal, Mudança da sede, Aquisição do veículo automotivo.  A 

presidente do IPSJ/RJ abriu a reunião entregando um relatório financeiro 

da plataforma SIRU do mês de Dezembro e do encerramento do ano de 

2017, explicando todos os investimentos, foi um ano bastante favorável 

para os investimentos do IPSJ ( Relatórios em anexo). A presidente 

informou que o atraso no pagamento da alíquota patronal, enceramos o ano 

com um débito de R$ 2.102.708,58, e que estamos no aguardo do possível 

parcelamento. Em seguida passou-se a falar sobre a mudança para a sede 

própria, tendo em vista que o processo aberto no ano de 2017 para a 

reforma da sede não foi a frente por problemas técnicos e administrativos, 

estamos abrindo novo processo para uma adaptação emergencial com 

previsão de mudança para o mês de maio de 2018. Falou-se também da 

aquisição de um carro próprio para o IPSJ, que já havia sido aprovado pelo 

Conselho para compra no ano de 2017, mas que não foi feita a aquisição 

ainda, assim sendo a Gerência Executiva pede novamente autorização aos 

conselheiros para a aquisição no ano de 2018, o que foi aprovado por todos 

os presentes. Agradecendo a presença de todos 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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