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dâ 3, Reuniào do Consetho lriscat

Aladal" rcuniãô Ordin.Íia do Cônsclho F_iscâl do Instnúo dc Prcvidênciâ dô Municipiode

Abaetetuba-Pâ, no dialinle e *is de âbril dc dôis nil e linre e dok. ás 16$0 (dê/essejs) hoEs sc

Íeúiu na sede do Inínúô de Previdênciâ do Municipio dê Abaereruba,Pa, com â pEse.ça dos

CÔnselhêiros: ARNÉA DL MoRAEs DA sILvA. IIljNED|Io MAGNo DA cos]A souzA.
RECINÀLDO SILVA MARQUES. C^MIL^ CAVAI-CANTE D^ sU-vA e MICUEL NtrO
RODRICUES C^RI,UNA Assim dando inicioareu.iàoo Dircror P resid emc io I P M a. §.nhnr

ÂNcELo JosÉ LoB^io RoDRtcuEs.

O senhoÍ Misucl Neto Rôdngues Caripunâ. puxou a palalra começou coo ! seguinre

pergutar ô nesmo quer sabcr sobre a conrribuição prelidcnoiáÍia do servidôr, pois o tuncioÀário

púbtico ôlha no sislema (aplicârilo do Banco do Biasil e o e SOCIAL) toda , su! conrribuiÇão,

Poiém, a conlribuiÇnô dos seúidoEs só consâ â!é o ano de 2013, o sonhor Caripuna qucr sabo seo

scflidôr tefti perd6 ou probleÍas nos dneitos dos seridoEs públicos municipais.

O senhor Ouilhomê Diâs queslionou ao dceônhecer o motilo dos nôncs dos senidor.s

muicipâls ircm pda o INSS.

O seúor Caripuna sôlicilou a equipe dô l.l,.M,A naiores csctarecimênlos para os

seRidores. rcndo cm visl! que é unâ dúlida de nuitos fitrrciotuiJiôs. o mesmo peisuntou sobe a

Elomâ da pÍflidência. o senhoÍ Cuilhermc dks. quê é imposirivo os 14% e a prclidência

O Smhor Caipuna peryumou sobÉ o rcpas* dos seividores (patrcnat). após a persunta o

senhor Guilheme Êspondcü dizendo que a alual scíão municipât eíá repNsndô.ômat. @Én
o repâsse da gcíãô úteÍior prechâ ser rcgulâri7ado.

O senhor Ctripuna quer saber da clôiçãô dos consclhcircs do inínúo, dianrc disto, â

Fnhom 
^rinéâ 

de MorEs rcspondêu diTetuio que o Direror Presidente do LP.M.A esrá disutindo

esla situÇão com ô jurjdico do nNdlutô.

O seúor Câripuna persuntou sbic o snso p.evidenciário, â senhoú tuinéa dc MoEs
puxôu a fala e respondcu di,endo que cíá cn pmcesso

Finaliando, o Diretor l,residenle em nonc dô Gôvmo e da Dteçâo dô rnsrilurô, asndcê a

lodos, com limeza e para consE loi tavmda a presemc âú.rosle omente tidâ e dsinada por lodc
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