
ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos vinte e sete  dias do mês de Abril 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 14 horas. Reuniu-se o Conselho Deliberativo . A 

reunião teve como pauta,  apresentação dos demonstrativos financeiros do 

mês de março, encerramento do primeiro trimestre, prorrogação do 

contrato de aluguel da sede.  A presidente do IPSJ/RJ abriu a reunião 

entregando um relatório financeiro da plataforma SIRU do mês de março e 

do primeiro trimestre do ano de 2018, explicando todos os investimentos, 

foi um mês bastante favorável para os investimentos do IPSJ ( Relatórios 

em anexo). Em seguida passou-se a tratar do processo de reforma da sede, 

a presidente informou que não há informações do processo, apenas que há 

outras prioridades, assim sendo o conselho pediu que seja feita solicitação 

por escrito sobre o andamento do projeto, para que possamos tomar 

providências cabíveis, assim sendo será necessário a prorrogação do 

contrato de locação do prédio onde funciona a sede do IPSJ/RJ por mais 

seis meses. 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. 

 

 

Cláudia Novaes Assunção Mothé 

Mat 2919-0 

 

Conselheiros Deliberativos: 

 

 

Rosilane Brum Cler Cunha                     Inácio Gomes Campos Araújo      

Presidente/IPSJ – Mat. 1.959/3     CD Portaria 680/2017  

 

 

 

Marcus Vinícius Antunes da Costa        Leandro Viana Antunes Pinheiro 

CD- Port. 072/2015                                CD Portaria 680/2017 

 

 

 

Luiz Carlos Souza dos Santos               Taisa Magdalena Ferreira 

CD- Port. 072/2015                               CD- Port. 072/2015                                                                                                                                  

 

                                                                                     



Isaac Pacheco de Andrade                     Ilma Campos da Cunha Silva 

CD- Port. 072/2015                               CD Portaria 680/2017 

 

                                     

 

Alzimira Gentil Calazans Pacheco       Regina da Silveira Santiago 

 CD- Port. 072/2015                              CD- Port. 072/2015 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

         


