Ata da

reunido extraordiniiria

do

Conselho Mrmicipal de previd€ncia CMP, realizada no dia 15 de Maio de
2014, na forma abaixo:

Aos 15 dias do

i

maio de dois mil e quatorze, ?rs quinze horas, os membros do conselho
Municipal de Previd6nci4 reuniram-se no audit6rio do Fundo de Previddncia Social do Municipio
de Pirai, situado na Rua Dr. Luiz Ant6nio Garcia da Silveir4 n' 15, centro, pirai-Rl, sob a
presid€ncia de Rosane Teixeira Passos, e os seguintes membros: Claudia Theodoro de Moraes,
Antonio Ribeiro da Silva e Ladislau da Cunha Fajardo, e do suplente convocado Jos€lito Ga:raldo
Alves, estando todos presentes, o Presidente declarou aberta a reuniio. Foi cientificado aos
Conselheiros que tendo em vista a renrincia do Sr. Femando Lopes Rodrigues Torres, atrav6s da
Portaria no 0320/2014, datada de 07 de maio de 2014, o Prefeito Municipal de pirai, Dr. Luiz
Antonio da Silve Neves, designou a integrante do Conselho Municipal de Previd6nci4 Sra. Rosane
Teixeira Passos, para assumir a presid€ncia do Conselho Municipal de Previd€nci4 para cumprir o
tempo faltante para o t6rmino do mandato de seu sucessor, do bi€nio 15/03/2013 a 15/03/2015. Na
qualidade de Presidente do Conselho a Sra- Rosane Teixeira Passos, comunicou aos demais
membros que convocou para reuniiio a Sra- Nilda da Silva Carvalho, na qualidade de suplente para
assumir a vaga de membro com a sua posse como presidente, e a mesma, informou da sua
impossibilidade de assumir no momento a vaga de titular do conselho. Assim foi convocado o Sr,
Joselito Geraldo Alves, o qual de pronto aceitou o convite para assumir a vaga de tituiar, o qual
toma posse nesta data. Nada mais havendo a tratat a Senhora Presidente declarou encerrada a
reuni6o, agradecendo a presenga de todos os conselheiros. E eu, claudia Theodoro de Moraes.
mOs de

Secretdria do Conselho, que subscrevo e assino:

Rosane Teixeira Passos

Claudia Theodoro de Moraes

Antonio Ribeiro da Silva
Ladislau Cunha Fajardo
Joselito Geraldo Alves

