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ATA DE Nº 304/ 2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPAMV 
   
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 16h (dezesseis 
horas), o Conselho Administrativo do IPAMV registra a apreciação do processo 352/2021 com 
minuta de Instrução Normativa que altera o percentual da margem de valor em consignação em 
folha de pagamento, em favor de terceiros. Os conselheiros, Elayne de Lima Silva, Bruna Guasti 
Monjardim Pavan, Klesionando José dos Santos e Riller Pedro Sidequersky, diante da 
permanência das recomendações de distanciamento social e trabalho remoto, devido a 
pandemia da COVID-19, o Conselho Administrativo dá continuidade as suas atribuições, se 
utilizando da plataforma digitais para os diálogos e votos. O conselheiro João Luiz Vanzo 
justificou sua ausência. Como relatora do processo, o sra. Elayne Lima, apresentou seu parecer 
pela aprovação da minuta tendo em vista que a alteração no percentual máximo da consignação 
previsto na Instrução Normativa nº 01/2020, de 35% para 40% até 31 de dezembro de 2021 
está em sintonia com a Lei Federal nº14.131/21 e considerando a nova realidade econômica e 
social decorrente da pandemia mundial pela COVID 19. Destaca ainda que o aumento da 
margem em 5%, pode resultar em um pequeno alivio financeiro neste momento, mas também 
pode resultar no endividamento sem planejamento, evidenciando a importância dos programas 
de educação financeira, de assistências social e polı́ticas de manutenção do poder aquisitivo 
financeiro. Submetendo ao voto, a minuta foi aprovada por unanimidade. Por fim, sem nada 
mais a tratar, deu-se por encerrado. 
 
 
 
 

 
_        _____________________________                                               ___________________________________ 
Riller Pedro Sidequersky                                                      Klesionando José dos Santos                         
 Presidente do C.A./IPAMV                                                           Conselheiro C.A./IPAMV    

 
 
 
 
 
 
              ______________________________                                               ________________________________________ 
Bruna Guasti Monjardim Pavan                      Elayne de Lima Silva                                                                                    
Conselheira do C.A/IPAMV                                                           Conselheira e Secretária C.A./IPAMV    
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