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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência 

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, aos dezesseis dias do 

mês de março de dois mil e vinte e dois, às16:00 (dezesseis) horas se reuniu na sede do Instituto de 

Previdência do Município de Abaetetuba-Pa, com a presença dos Conselheiros: GLAUBER 

MORAES SILVA, JOSÉ GUILHERME GOMES DIAS, ROSILEY DO SOCORRO SILVA 

ARAÚJO e o Diretor Presidente do IPMA, senhor ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES.Assim 

dando inicio a reunião o Diretor Presidente do I.P.M.A, o senhor ÂNGELO JOSÉ LOBATO 

RODRIGUES,  iniciou a fala sobre a importância de reestruturação do CMP, continuou exercendo a 

fala que em virtude da pandemia do sarscov2, não houve eleição dos conselheiros, diante o instituto 

tomaria as medidas jurídicas cabíveis em relação a prorrogação do mandato dos conselheiros, com o 

setor jurídicos deste instituto. 

A conselheira Sra. Rosiley do Socorro Silva Araújo iniciou a fala sobre o pagamento do piso 

salarial aos professores na ativa e aos aposentados, onde a conselheira disse sobre o debate que teve 

hoje 16/03/2022 nas dependências da câmara dos vereadores, onde estava em pauta o projeto de 

leisobre o reajuste salarial, e na seção foi aprovado o projeto,onde este projeto assegura aos 

professores na ativa e segurados do município, que terão direito ao reajuste salarial. A senhora 

Rosiley do Socorro continuou a exercendo a fala sobre os direitos dos servidores na ativa e 

segurados. 

Foi debatido pela senhora Rosiley sobre a municipalização do ensino fundamental dois, ou 

seja, o ensino escolar que corresponde do quinto ao nono ano do ensino fundamental dois. 

O Diretor Presidente, Dr. Ângelo José Lobato Rodrigues puxou a fala sobre o piso, onde o 

piso possui o valor de R$ 3.853,64 (Três Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e 

Quatro Centavos), e caso haja um servidor que o mesmo estiver ganhando mais que o piso, o 

mesmo será mantido, porém, se um servidor estiver ganhando menos que o piso, o mesmo será 

equiparado, pois o mesmo não poderá ser remunerado inferior ao piso. 

A senhora Rosiley puxou a fala sobre a eleição do conselho, onde a mesma disse não se 

sentir legalmente constituído no cargo de conselheira em razão da ausência da eleição para 

conselheiros deste instituto. 
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O Diretor Presidente, Sr. Ângelo José respondeu a senhora Rosiley, dizendo que a eleição 

dos próximos conselheiros está em fase de preparação para a respectiva eleição. 

O Diretor Presidente em nome do Governo e da Direção do Instituto, agradece à todos, com 

firmeza e para constar foi lavrada a presente ata, posteriormente lida e assinada por todos os 

presentes. 
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