
ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos Dezenove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 dezembro e  janeiro, Performance dos Investimentos em 2018, Andamento da Obra 

de reforma da sede própria, Lei de parcelamento de débito do Executivo com o RPPS 

e reforma da Previdência . A Presidente deu abertura a reunião falando da Reforma da 

Previdência, com as possíveis alterações e da grande necessidade que temos de uma 

reforma para equilíbrio financeiro e Atuarial. Depois passou a  apresentar os 

demonstrativos dos investimentos da plataforma Siru, dos meses de dezembro e janeiro 

para conhecimento de todos, além do encerramento do ano de 2018, com a informação 

de que alcançamos 100% da meta atuarial no ano de 2018. Quanto ao  parcelamento 

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

cuja lei foi foi aprovada pela Câmara em dezembro, estamos fazendo os lançamentos 

dos dados no sistema CADPREV, tendo em vista que estávamos sem as devidas 

informações enviadas pelo Executivo desde setembro de 2017 e que somente em 21 de 

janeiro de 2019 as mesmas chegaram, após ofício enviado a prefeita, e que assim que 

todas as informações estiverem lançadas no sistema daremos início ao processo 

burocrático do parcelamento, para pagamento o mais breve possível. A Presidente do 

IPSJ, informou que a obra de reforma da sede deverá ter início nessa semana de 25 de 

fevereiro. 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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