
ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Abril 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- Alteração de legislação, Andamento da Obra de 

reforma da sede própria. A Presidente deu abertura a reunião falando da necessidade 

de alteração na legislação do IPSJ, primeiro da Lei nº 58/2014, tendo em vista que o 

cargo de Técnico em Contabilidade, de provimento efetivo através de concurso 

público, não foi ocupado devido ao fato de que apenas três candidatos foram aprovados 

no concurso e todos os três declinaram a vaga, e que também que o Conselho Federal 

de Contabilidade não regulamenta mais a profissão, estamos suprimindo a função de 

Técnico em contabilidade da estrutura administrativa do IPSJ e estamos solicitando a 

criação de mais vagas de Agente Administrativo, tendo em vista a necessidade 

administrativa do IPSJ, o assunto foi amplamente discutido, tendo voto contrário do 

conselheiro Inácio Campos Araújo, porém aprovado pelos demais presentes, passamos 

a tratar da nova estrutura proposta, com a criação de divisões para cada Gerência e da 

criação de Função Gratificada para os servidores efetivos do quadro permanente do 

IPSJ ou cedidos pelo Executivo, Minuta do projeto de Lei em anexo, o que foi aprovado 

por unanimidade.  Em seguida,   a gerente administrativo, também conselheira, Taísa 

Magdalena, informou que a obra de reforma da sede deverá ser entregue ao final do 

mês de maio e a inauguração se dará na primeira quinzena do mês de junho. 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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