
ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos Vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sede do 

IPSJ, à rua Raul de Macedo, 170, loja 05, Centro, Silva Jardim,reuniu-se o Conselho 

Deliberativo, sob a seguinte pauta-Apresentação das alocações de recursos dos meses 

de outubro e  novembro, Informação das alterações da resolução 3.922 e suas 

posteriores alterações, Informações sobre a alteração da gerente Administrativo e 

licitação da Obra de reforma da sede própria, Lei de parcelamento de débito do 

Executivo com o RPPS .A Presidente deu abertura a reunião, explicando que houve 

alterações na Resolução que foram publicadas em vinte e seis de novembro, eu já 

sabemos que alguns dos nossos investimentos ficaram desenquadrados da nova 

resolução, porém temos o prazo de 180 dias para adequação, também informou que a 

orientação da Consultoria é de cautela e que se faz necessário aguardar o andamento 

dos fatos, tendo em vista que algumas coisas ainda estão sendo esclarecidas., 

decidimos não fazer nenhum movimento financeiro no momento, a não ser os 

investimentos mensais das alíquotas de contribuição, dentro dos fundo enquadrados a 

nova alteração da legislação. A Presidente apresentou os demonstrativos dos 

investimentos da plataforma Siru, dos meses de outubro e novembro para 

conhecimento de todos. O presidente do Conselho e também secretário de Fazenda do 

município, informou que a lei autorizativa do legislativo para parcelamento do débito 

do Executivo para com o RPPS, relativo as alíquotas patronal e suplementar, foi 

aprovada pela Câmara e que daremos início ao processo burocrático do parcelamento, 

para pagamento o mais breve possível. A Presidente do IPSJ, informou que a 

Gerência Administrativa tem nova gerente, devidamente nomeada pela prefeita Maria 

Dalva do Nascimento, a senhora Taísa Magdalena Ferreira, também conselheira, já 

conhecida de todos. Informou que a  Licitação da obra de reforma ocorreu no último 

dia 17 de dezembro, na sede do IPSJ e que as obras deverão iniciar na segunda 

quinzena de janeiro com previsão de termino para o mês de abril. 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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