
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ 
Maracanaú 
	

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA — CMP 
Governo Municipal  

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÜ 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 

09h:10min (nove horas e dez minutos), reuniu-se extraordinariamente o Conselho Municipal de 
Previdência do município de Maracanaú, em ambiente virtual devido a pandemia do Coronavírus, 
através da ferramenta Google Meetings. Presentes o presidente do Conselho Municipal de 
Previdência, senhor Francisco Eudasio Cosme de Menezes e os Conselheiros e Conselheiras 
Andréa Cidália Maria Lima Celestino, Jaira da Rocha Alcantara Rossas, Leância Maria 
Linhares Mendonça Lopes e Danúbia Nogueira da Rocha Chaves. Justificaram suas 
ausências os conselheiros Marcos_de Brito. , Gojue.gJza Pena Sales e João Silvio 
Albuquerque Viana. Faltaram sem apresentação de justificativa os conselheiros, André Martins 
Ara gão, Paulo Cesar de Oliveira Von Paumgartten, Maria José Nunes dos Santos, Maria 
Emanueila Eugênio da Silva Oliveira. Francisco ivonaldo Pereira Lima, Lucinildo da Frota Brito, 
Leonardo Sales de Sousa Fernandes e Yleen Acioly Mesquita. Representando o 1PM de 
Maracanaú compareceram o presidente da Autarquia Senhor Thiago Coelho Bezerra e a Diretora 
de Benefícios Daniele Beviláqua. Verificada a existência de quórum deliberativo nos termos da 
legislação pertinente, o presidente do Colegiado iniciou a reunião, tendo como pauta a 
apresentação e discussão do Projeto que visa a capacitação dos Conselheiros e Conselheiras, 
que foi apresentado pela conselheira Danúbia Rocha na reunião anterior e aprovado por todos os 
presentes na ocasião. Eudasio inicia a reunião informando que o projeto fora disponibilizado 
naquela mesma reunião aos conselheiros e conselheiras bem como a diretoria do 1PM 
Maracanaú, e por conseguinte pergunta se os conselheiros presentes haviam apresentado alguma 
emenda ao projeto, no sentido de melhora-lo, no que todos afirmaram que não havia melhorias a 
fazer. O presidente do 1PM Thiago Coelho ficou de realizar algumas alterações no projeto com as 
assessorias e apresentar ao Conselho antes do dia 01 de julho de 2021, para que seja definido o 
cronograma e a carga horaria. Definiu-se ainda que a capacitação será na modalidade presencial, 
sendo obrigatoriamente adotadas todas as medidas de segurança sanitária e que a certificação do 
seminário será expedida pelo Instituto de Previdência de Maracanaú. Encerrada a pauta e 
passando aos informes, O_presidente do Colegiado Eudasio Menezes, informa que o SISMA e a 
Câmara de Vereadores será o informados por ofÍcid sabre as faltas constantes de seus 
representantes para que façam justificativas ou substituição destes conforme dispõe o art 50, 
parágrafo 40 da Lei Municipal n° 1.930. Informe este que foi submetido à apreciação dos 
conselheiros presentes que por unanimidade aprovaram a medida. Assim, deu-se por encerrada a 
reunião que Eu, Danúbia Nogueira da Rocha Chaves, secretariei e lavro a presente ata, que 
depois de lida e aprovada segue assinada por mim 	 e demais conselheiros 
e convidados presentes. Por fim ficou a próxima reuniao em caráter ordinário definida para o dia 
01 de julho de 2021 às 09h30mim na mesma modalidade, ou seja, semipresencial Maracanaú, 10 
(dez) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um). 
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