
 

 

ATA – CONSELHO DELIBERATIVO D0 IPSJ/RJ 

 

Aos onze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove, na sede do IPSJ, à 

rua Miguel Mendes da Costa Lel, Cento e sessenta e oito, Reginópolis, Silva Jardim, 

reuniu-se o Conselho Deliberativo, sob a seguinte pauta- Informações sobre os 

investimentos financeiros mês de julho e agosto, Informações sobre os débitos do 

Executivo com o RPPS, baixa de bens inservíveis, visitação a nova sede. A Presidente 

deu abertura a reunião falando  dos resultados dos investimentos do mês de julho e 

agosto que foram no computo geral estáveis, sem muita expectativa de alta, mas 

também sem nenhuma rentabilidade negativa expressiva, a plataforma Siru 

encontrava-se com algum problema, não conseguimos acessar durante a reunião. 

Passamos a tratar dos débitos do Executivo com o RPPS, que se encontra da seguinte 

forma -Transferência do Executivo para fins de pagamento da Folha dos Aposentados 

e Pensionistas G1 em atraso,  referente aos meses de Junho, julho e agosto e, 

perfazendo o total de R$1.313.449,13 (Um milhão, trezentos e treze mil, quatrocentos 

e quarenta e nove reais e treze centavos), Parcelas do Acordo de parcelamento nº 

0061/2017 referentes aos meses de Abril, Maio, junho, julho e agosto do corrente ano 

estão em aberto, não sendo possível informarmos valores, pois a planilha do sistema é 

corrigida diariamente, porém o acordo de parcelamento nº 0061/2017, esclarece que a 

partir de TRÊS parcelas em atraso, o acordo perde a validade . Falta  de repasse do 

Município da Contribuição Patronal no montante de R$ 9.856.580,50 (Nove milhões, 

oitocentos e cinquenta e seis reais, quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos) 

desde Julho de 2017 até a presente data. A Presidente informou que a decisão de enviar 

expediente ao Executivo, solicitando informações e previsão de pagamento, foi 

enviado e até a presente data não obtivemos resposta. Passamos a tratar da baixa de 

bens inservíveis, foi feita uma lista de bens inservíveis pelo responsável pelos Bens e 

Almoxarifado,  baixa dos bens ativos que não funcionam mais, quebrados, danificados 

e sem utilidades que são os seguintes: impressora matricial Epson LX300, 

fragmentadora de papel c/cesto p/10 folhas AS1030CD marca Aurora, cafeteira 

expresso para 12 cafezinhos, HP scan Jet 2400, aparelho de ar condicionado split 

Carrier 9000BTUS HW, maquina plastificadora oficio L-280 marca Lassane, Fax de 

mesa marca Elgin FXI 3150, impressora HP laser Jet M1132MFP, impressora HP laser  

 

1415CD,No Break APS600va; O técnico em Contabilidade e responsável pelo 

Patrimônio Selço Soares Muniz solicitou ao Conselho Deliberativo, autorização para 

baixar esses bens patrimoniais em desuso, o que foi aprovado por todos, após 

esclarecimentos sobre descarte e avaliações. Algumas perguntas feitas sobre a reforma 

da previdência, uma conversa sobre o assunto passamos a falar da nova sede e os 

conselheiros puderam conhecer as dependências da nova sede. 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.



 

Rosilane Brum Cler Cunha 
 Presidente/IPSJ – Mat. 1.959/3 

 

 

 

Taísa Magdalena Ferreira 
CD – Port 072/15 

 

 

Inácio Gomes Campos Araújo    
CD Portaria 680/2017 

 

 

                                                                                                                       

Luiz Carlos Souza dos Santos 

CD – Port 072/2015                                           

    
         

Marcus Vinícius Antunes da Costa 

CD – Port 680/2017 

 

 

Isaac Pacheco de Andrade                             
CD- Port 072/15   
 

 

Ilma Campos da Cunha Silva                                                      

CD Portaria 680/2017 

 

 

 

Regina da Silveira Santiago 
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Alzimira Callazans Pacheco 

CD- Port. 072/201



 


