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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ 
Ao primeiro dais do mês de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09h:25min (nove 

horas e vinte minutos), reuniu-se em sessão ordinária o Conselho Municipal de Previdência do 
município de Maracanaú, em ambiente virtual devido a pandemia do Coronavírus, através da 
ferramenta Google Meetings, sendo também informado que os conselheiros que assim o 
desejassem poderiam participar presencialmente na sala de reuniões do Conselho situada na 
sede do 1PM - Maracanaú, respeitando em todo caso os cuidados protetivos e preventivos quanto 
a pandemia de Covid-19, com o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social. 
Presentes em ambiente físico compareceram: o presidente do Conselho Municipal de Previdência, 
senhor Francisco Eudasio Cosme de Menezes e o suplente João Silvio Albuquerque Viana 
que assumiu a titularidade em substituição ao conselheiro Marcos de Brito Gomes. Em ambiente 
virtual compareceram à suplente Danúbia Nogueira da Rocha Chaves que assumiu a 
titularidade em substituição ao conselheiro André Martins Aragão, além das conselheiras Andréa 
Cidália Maria Lima Celestino, Jaira da Rocha Alcantara Rossas, sendo esta não permaneceu 
até o final, tendo posteriormente informado no grupo de WhatsApp que tentou retornar e não 
conseguiu por problema de conexão. Justificaram suas ausências os conselheiros Marcos de Brito 
Gomes que vem passando por problemas de doença em pessoa da família e os primeiros 
suplentes Leonardo Sales de Sousa Fernandes e Elza Pena Sales que alegaram ter enviado a 
solicitação pelo link fornecido, mas não foram adicionadas no ambiente remoto da reunião e 
embora tal solicitação não tenha sido visualizada por esta presidência, que criou e encaminhou o 
link, considere-se justificadas as ausências dos suplentes acima citados. Faltaram sem 
apresentação de justificativas os conselheiros e conselheira titulares: André Martins Aragão, 
Francisco Ivonaldo Pereira Lima, Lucinildo da Frota Brito, Maria José Nunes dos Santos, além dos 
suplentes Paulo Cesar de Oliveira Von Paumgartten, Maria Emanuella Eugênio da Silva Oliveira, 
Yleen Acioly Mesquita, e Leôncia Maria Linhares Mendonça Lopes. Representando o Instituto de 
Previdência do Município de Maracanaú compareceram o presidente da Autarquia Senhor Thiago 
Coelho Bezerra e a Diretora de Benefícios Danie!e Beviláqua, além da assessoria técnica de 
contabilidade, representada pelo senhor Erick Setúbal. Verificando a existência de quórum 
deliberativo nos termos da legislação pertinente, o presidente do Colegiado deu início a esta 
sessão que tem como pauta única a analise final do pré-projeto para realização de um seminário 
para capacitação dos conselheiros e conselheiras municipais, apresentado pela conselheira 
Danúbia Rocha e aprovado pela unanimidade pelo colegiado. Inicialmente o presidente do 
conselho Eudasio Menezes, lamentou a ausência injustificada dos conselheiro e suplentes, e 
informou que tendo em vista que alguns já alcançaram a quantidade de faltas que configura 
abandono nos termos do artigo 51  parágrafo 41  da lei municipal n° 1.930, e conforme deliberado na 
sessão anterior, estaria encaminhando oficio as entidades que os indicaram para que estas 
adotasse providência no sentido de apresentar justificativas com as devidas comprovações para 
serem analisadas por este colegiado, ou encaminhar ofícios com os nomes dos substitutos dos 
faltosos. Feitos estes esclarecimentos passou-se então a pauta propriamente dita. E neste sentido 
não houve muito o que debater tendo em vista que a equipe técnica e prestadores de serviços em 
áreas especificas do 1PM - Maracanaú, como atuária, financeira e previdenciária não 
apresentaram as devidas emendas. Assim, ficou decidido que na segunda-feira dia 05 de julho 
reuniam-se presencialmente no 1PM, Thiago Coelho, Danúbia Rocha e Eudasio Menezes, para 
recolher as emendas e finalizar o projeto, bem como definir a carga horária e definir o período de 
duração, no que os conselheiros presentes concordaram. Finalizadas tais considerações e não 
havendo mais nada a tratar o presidente do Conselho deu por encerrada a presente sessão, 
ficando a próxima para o dia 01 de agosto de 2021, às 09h30mim em caráter ordinário, ou 
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extraordinariamente quando se fizer necessário, nos termos da Lei julho de 2021. Eu Francisco 
Eudasio Cosme de Menezes, presidi, s. r 	- lavro a presente ata, que depois de lida e 
aprovada segue assinada por mim- 	1 

- 	e demais conselheiros e convidados 
presentes, seja presencial ou remotamente. Maracanaú, 10 (dez) de junho de 2021 (dois mil e 
vinte e um). 
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