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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANÁÍT 
Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09 h e 30 mm 

(nove horas e trinta minutos), foi realizada a terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Previdência do município de Maracanaú, em ambiente virtual devido a pandemia do Coronavírus, 
através da ferramenta Googe Meetings. Presentes o presidente do Conselho Municipal de 
Previdência, senhor Francisco Eudasio Cosme de Menezes e os senhores Conselheiros 
Titulares André Martins Ara gão, Paulo Cesar de Oliveira Von Paumgartten, Andréa Cidália 
Maria Lima Celestino, Elza Pena Sales, Jaira da Rocha Alcantara Rossas e Leôncia Maria 
Linhares Mendonça Lopesalém .dos.suplentes Dnúbia Nogueira da Rocha Chaves e João 
Silvio Albuquerque Viana. Justificaram suas ausências os conselheiros Marcos de Brito Gomes 
e Maria José Nunes dos Santos, além da suplente Maria Emanuella Eugênio da Silva Oliveira. 
Faltaram e não apresentaram justificativa os conselheiros Francisco lvonaldo Pereira Lima e 
Lucinildo da Frota Brito e os suplentes Leonardo Sales de Sousa Fernandes e Yleen Acioly 
Mesquita. Representando o 1PM, o Senhor Thiago Coelho Bezerra, Presidente do Instituto, o 
Senhor Erick Setúbal de Oliveira e a Senhora Anne Claudene Rodrigues Noronha, da 
empresa, Setúbal Contabilidade, que assessora o Instituto de Previdência. Verificando a 
existência de quórum deliberativo na forma do art. 70  da lei municipal 1.930 de 26 de dezembro de 
2012, o presidente do Colegiado iniciou a presente reunião ordinária, secretariada por André 
Martins Aragão. Na pauta: a apresentação da Prestação de Contas do 10  Quadrimestre de 2021; a 
apresentação do pré-projeto de cursos de capacitação e formação dos conselheiros e outros 
informes. O Presidente passou a palavra para o Sr. Erick Setúbal que, iniciou a explanação de sua 
apresentação, iniciando pelo detalhamento da receita, que totalizou o montante de 16.199.485,54 
(dezesseis milhões, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e 
quatro centavos), equivalente a 26,32% da receita total estimada para o exercício, ou seja, um 
pouco abaixo do previsto para o período, mas superior ao mesmo período do ano anterior, o que 
pode ser explicado em parte pelo aumento da base de cálculos da alíquota, decorrente da Lei 
Municipal n° 2.944/2020. Em seguida Erick explanou de forma resumida sobre a posição dos 
investimentos do Fundo de Previdência e passou a tratar sobre a Despesa realizada no 10  
Quadrimestre de 2021, que apresentou como resultados o montante de R$ 14.913.184,19 como 
despesas liquidadas e R$ 11.236.971,22 de despesa paga, ou seja, um superavit no período de 
R$ 1.286.301,35 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e um reais e trinta e cinco 
centavos), considerando a despesa liquidada no período, que é a despesa efetivamente 
reconhecida como realizada no período. Em seguida Erick fez um breve relato da situação de 
fluxo de caixa e da liquidez dos recursos destinados ao Fundo, seguido da demonstração da 
evolução dos saldos financeiros ao longo dos exercícios de 2018 a 2021, que apresenta como 
valor total de disponibilidades financeiras o montante de R$ 150.887.834,10, suficientes para 
custear 53,71 meses de despesas com benefícios e despesas administrativas, caso fosse 
hipoteticamente interrompida a arrecadação de receitas mantenedoras do Fundo, e ainda, uma 
situação patrimonial estável, considerando que apresenta R$ 39,20 de patrimônio para cada R$ 
1,00 de dívida. A apresentação do Sr. Erick praticamente não foi interrompida, com apenas alguns 
apartes de esclarecimentos, e foi bastante elogiada pelos presentes. Eudasio pôs em votação a 
Prestação de contas do 10  Quadrimestre, que contou com os votos favoráveis dos conselheiros 
André, Paulo César, Elza, Andreia Cidália e Leôncia, além do seu próprio voto, apenas a 
conselheira Jaira resolveu se abster da votação, restando, portanto, aprovada pela maioria dos 
votos a Prestação de Contas do 10  Quadrimestre do Instituto de Previdência do Município de 
Maracanaú. Eudasio deu início a segunda pauta da reunião, solicitando a Danúbia que 
apresentasse a proposta de um seminário para capacitação dos conselheiros. Danúbia iniciou a 
apresentação informando que o seminário tem como objètivõ capacitar os conselheiros do CMP 
para o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes necessárias para sua plena 
atuação, com base na compreensão do direito à previdência social e de seu papel como polític 
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pública, gestão, governança e controles do RPPS, visando o alcance dos objetivos institucionais e 
a plena garantia dos direitos previdenciários dos servidores públicos desse regime. A meta do 
projeto é capacitar 100% dos conselheiros em temas vinculados aos papéis do 1PM, noções gerais 
sobre RPPS, Base legal da Previdência no Município de Maracanaú, COMPREV, definição da 
atuação da Ciência Atuária e da Contabilidade no RPPS, Comitê de Investimentos, Gestão de 
Riscos, Controle Social e atribuições do Conselho Municipal de Previdência. O Presidente sugeriu 
que os conselheiros avaliassem a carga horária necessária para cada tema e apresentassem 
proposta em uma nova reunião extraordinária, a ser realizada no dia 24 de junho de 2021. Dando 
prosseguimento solicitou aos presentes se havia mais algum assunto a tratar, a Sra. Leôncia, 
conforme já havia comunicado ao Presidente, manifestou sua preocupação com assuntos 
difundidos em redes sociais, sobre uma eventual "bolha financeira" no 1PM, falando de suposto 
prejuízo financeiro aos servidores municipais. Para falar sobre o assunto o presidente do 
Conselho concedeu a palavra ao presidente do Instituto de Previdência, senhor Thiago Coelho 
que afirmou tratar-se de "Fake News" divulgadas ainda no período de campanha eleitoral e que 
retornaram agora, mas garantiu que não tem nenhum fundo de verdade, prova é a demonstração 
apresentada na prestação de contas, que comprovam a saúde financeira do Instituto, e que já 
estuda junto com a Associação dos Institutos de Previdência uma maneira de acionar 
juridicamente os responsáveis pela calúnia. Eudasio pediu a palavra e interveio pedindo que o 
próprio 1PM impetrasse a ação judicial, para dar uma satisfação à sociedade e aos servidores 
municipais, principais interessados no assunto, Thiago contra-argumentou e pediu que 
aguardasse um pouco para ver a posição dos Institutos de Previdência que já estudavam uma 
ação, que se fosse viabilizada sairia menos dispendioso para o 1PM, caso não houvesse uma 
resposta concreta por parte da associação então o 1PM acionaria os responsáveis pela 
publicação. O presidente do Conselho colocou em discussão votação, sendo acatada a contra-
argumentação de Thiago, pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Verificando que não 
havia mais pauta ou questionamentos sobre os temas abordados, o Presidente do Conselho 
Municipal de Previdência, Francisco Eudasio Cosme de Menezes de. 	-",'errada a reunião 
cuja ata foi secretariada e lavrada por mim André Martins Ar. 	 e depois de 
lida e aprovada segue anexada a lista de presença dos semais Conselhos presentes nesta 
reunião semi-virtual. Maracanaú, 10 (dez) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um). 
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