
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ 
Maracanaú 	CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
Às 09:00h (nove horas) do dia 12 (doze) do mês de setembro do ano 2019 (dois mil e 
dezenove), na sede do Instituto de Previdência Município de Maracanaú, situado na Av. 
III, n° 268 (duzentos e sessenta e oito), Jereissati 1, nesta cidade de Maracanaú, estado 
do Ceará estando presente o presidente do Conselho Municipal de Previdência, 
Francisco Eudasio Cosme de Menezes, conselheiros titulares André Martins Ara gão 
e Marcos de Brito Gomes, além dos suplentes Andréa Cidália Maria Lima Celestino 
e Antonio Pontes de Oliveira, bem como Erick Setúbal Oliveira - ME na pessoa de 
seu representante legal, responsável contabilidade do RPPS - Maracanaú. Tendo 
justificado ausência os conselheiros titulares: Rafael Cavalcante Lacerda; Lucinildo da 
Frota Brito; Vilani de Sousa Oliveira; Maria José Nunes dos Santos, assim, como os 
conselheiro(a)s suplentes Raphael Pessoa Mota, Pedro Rodrigues de Paula e 
Raimunda Pereira Lima. Não compareceram e nem justificaram as ausências o 
conselheiro titular Yieen Acio!y Mesquita e o conselheiro suplente Marcos José 
Gomes dos Santos. Havendo quórum para instalação dos trabalhos o presidente 
iniciou a reunião informando aos presentes que mesmo havendo quórum para deliberar 
sobre a matéria, entende que os debates estariam prejudicados em função das 
ausências de vários conselheiros, e em virtude da relevância da matéria tema, qual seja, 
a prestação de contas do segundo semestre do exercício de 2018, sugeriu que a 
presente reunião fosse remarcada para a próxima quinta-feira dia 19 de setembro de 
2019, às 09:00h, no mesmo local, conforme, conforme convocatória a ser publicada 
ainda hoje no site do 1PM Maracanaú, fixada no flanelógrafo e divulgado no grupo de 
WhatsApp do Colegiado. Sugestão que foi acatada unanimemente pelos presentes 
acima especificados. Assim, não havdo mais nada a tratar, eu, André Martins 
Aragão, secretariei :, avro a 

P90ti 
 te ata, que depois de lida e aprovada segue 

assinada por mim 	 , e demais presentes, constantes na 
folha de presença a exa. Maracanaú, 12 (doze) de setembro de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

Avenida 111, n° 268, Jereissati 1, Maracanaú, Ceará 



André Martins Aragão 
Conselheiro/S- re 
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Governo Municipal 

Lista de presenças à Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência, realizada às 09:00h (nove 
horas) do dia 12 (doze) de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), tendo como pauta deliberar sobre a 
prestação de contas do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Maracanaú referente ao segundo 
semestre de 2019. 

CONSELHEIROS E PARTICIPA 	ESENTES:  J 

Francisco Eudasio Cosme de Meneze 
President-  do CorL-lh,  Ágor  

Marcos de Brita Gomes 
Conselheiro 

Antônio Pontes de Oliveira 
Conselheira 

1 	/aQL 	 cJ;  
Andréa Cidália Mala  Lima Celestino 
Conselheira 
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Erick Setúbal Oliveira - ME 
Consultoria Contábil 

Thiago Coelho Bezér 
Presidente do IPM/Comitô de 1 esti 
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