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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MARACANAÚ 
Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00 (nove 
horas) na sede do Instituto de Previdência Município de Maracanaú, situado na Av. III, casa 268 
(duzentos e sessenta e oito), Jereissati 1, nesta cidade de Maracanaú, estado do Ceará. Presentes 
o presidente do Conselho Municipal de Previdência, senhor Francisco Eudásio Cosme de 
Menezes e os senhores Conselheiros Titulares André Martins Ara gão, Marcos de Brito Gomes, 
Yleen Acioly, Raimunda Ferreira, Rafael Cavalcante Lacerda e Luciníldo da Frota Brito e 
ainda o Sr. Thiago Coelho Bezerra, Presidente do Instituto e a Sra. Michaele Pessoa, Diretora 
Financeira do 1PM e o Sr. Gregório Diretor da Lema Economia e Finanças, justificaram ausência 
as Conselheiras Andréa Cidália Maria Lima Celestino, Maria José Nunes dos Santos e Vilani 
Sousa Oliveira, Tendo o presidente verificado a existência de quórum deliberativo na forma do 
art. 70  da lei municipal 1.930 de 26 de dezembro de 2012, iniciou a presente reunião ordinária, 
secretariada por André Martins Aragão. Na pauta: a Política de Investimentos do Instituto de 
Previdência do Município de Maracanaú para o exercício de 2020 e outros informes. O 
presidente do CMP iniciou a reunião, apresentou a Ata da reunião anterior realizada no dia 13 de 
novembro de 2019, para leitura e considerações individuais dos presentes naquela ocasião. Após 
as devidas considerações a ata foi impressa e nela anexada a respectiva lista de presença, sendo 
estas publicadas no site do 1PM Maracanaú e as originais devidamente arquivada. Em seguida foi 
feita a a distribuição do material sobre a política de investimentos aos presentes, passando-se a 
palavra para o Senhor Gregório para que começasse sua apresentação. André solicitou que 
antes da apresentação da Política de Investimentos fosse feita uma explanação referente ao 
desempenho das aplicações no ano de 2019, conforme havia sido estabelecido na reunião de 
prestação de contas. O presidente do 1PM Maracanaú Thiago Coelho e Consultor da LEMA 
Consultaria senhor Gregório afirmaram não ter sido informados dessa deliberação do Conselho. 
Eudasio ponderou que não seria razoável deliberar sobre a Nova Política de Investimentos sem 
saber do resultado da anterior; Acioly solicitou que inclusive deveriam constar notas técnicas ou 
observações na prestação de contas, explicando o desempenho das aplicações; Thiago solicitou 
um tempo para providenciar as informações, e pouco depois apresentou os dados referentes a 
2018, informando que naquele ano, apesar da meta atuarial não ter sido alcançada, como já era 
esperado, em função da queda na taxa SELIC, os resultados no geral foram positivos, ficando 
acima da inflação, não havendo prejuízos para o 1PM; André solicitou que todos as aplicações 
fossem detalhadas para que o Conselho pudesse avaliá-las e decidir sobre a nova Política de 
Investimentos; Gregório passou então a detalhar as aplicações de 2018, explicando os problemas 
registrados nos fundos "Dunas" e Terra Nova" em decorrência de fraudes praticadas pelos 
gestores; Marcos Brito questionou sobre o valor aplicado nesses fundos e se o 1PM estava 
resgatando esses valores; Thiago informou que o Fundo Dunas, que reconhecidamente teve 
fraude em sua gestão por receber cheques como garantia de dívidas, o 1PM havia aplicado 01 
milhão de reais dos quais até o momento havia resgatado R$ 250.000,00, e que aos poucos o 
fundo vai recuperando as garantias e quitando os quotistas; explicou ainda que o problema em 
relação a esses fundos deveu-se em razão da mudança no regramento da Comissão de Valores 
Mobiliários que restringiu a alguns fundos e instituições financeiras em uma lista para que os 
regimes de previdência pudessem realizar as aplicações e esse descredenciamento levou a uma 
saída em massa dos investidores nesses fundos, levando a problemas de liquidez em função das 
carências para resgate; também foi informado pelo presidente do 1PM Maracanaú que o Fundo 
Terra Nova onde o 1PM tinha duas aplicações totalizando R$ 13 milhões de reais havia 
performado negativamente, mas a CVM já havia solicitado a substituição do gestor em função de 
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fraudes, e que uma assembleia dos cotistas estava à procura de um novo gestor, entretanto o 
mesmo fundo já havia performado positivamente em 2019, recuperando em parte o desempenho 
negativo de 2018; Thiago explicou que o mercado financeiro é muito imprevisível e que hoje não 
faria mais os investimentos que fez em 2018 e sugeriu que o Conselho pudesse fazer a escolha 
das gestoras de fundos, dentro da lista disponibilizada pela CVM, bem como escolhesse também 
as administradoras que estivessem concomitantemente em ambas as listas da CVM; Gregório fez 
uma breve apresentação dos resultados performados em 2019. Marcos Brito, argumentou que 
seria imprudente deliberar sobre a política de investimentos para 2020, sem conhecer os 
resultados das aplicações referente ao ano anterior no que foi acompanhado por Lucinildo Frota 
e demais conselheiros presentes. Após estas considerações Eudasio solicitou ao Comitê de 
Investimentos e ao Consultor da LEMA que preparassem relatório detalhado, como estavam 
solicitando os conselheiros e que fosse marcada uma nova reunião para análise da política de 
investimentos, tendo em vista que ainda havia tempo disponível para decidir sobre a matéria, 
argumentou ainda que tais informações fossem repassadas com antecedência para que os 
Conselheiros pudessem analisar antes da Reunião, Decisão acatada por todos os presentes, 
ficando deliberada que a próxima reunião acontecerá dia 27 de novembro no mesmo horário e 
local, para tratar da Política de Investimentos referente ao ano de 2020. Em seguida, não havendo 
mais pauta ou questionamentos sobre os temas abordados, o President- 'o Conselho Municipal 
de Previdência, Francisco Eudásio Cosme de Menezes deu por enc.-.".da a reunião cuja ata foi 
secretariada e lavrada por mim André Martins Ara 
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aprovada segue anexada a lista de presença dosernais—eonselhos presentes esta reunião. 
Maracanaú, 20 (vinte) de novembro de 2019 (dois mil e dezenove). 
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Lista de presenças à Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Previdência, realizada às 09h (nove 
horas) do dia 20 (vinte) do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) para tratar da seguinte pauta: 
01. Leitura e votação da ata da reunião anterior; 02. Deliberar sobre a Política de Investimentos para o ano de 
2020. 04. Outros informes. 
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