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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ 
Maracanaú 
	

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP 

ATA DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARACANAU 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15:30 (quinze 
horas e trinta minutos), foi realizada a primeira reunião ordinária do novo Conselho Municipal de 
Previdência do município de Maracanaú, nomeado por força da Portaria n° 1.766 de 05 de abril de 
2021 para o mandato de 02 (dois) anos conforme dispõe a legislação municipal pertinente. A 
referida reunião foi realizada em ambiente virtual devido a pandemia do Coronavírus, através da 
ferramenta zoom, contando com as presenças do presidente do Conselho Municipal de 
Previdência, senhor Francisco Eudasio Cosme de Menezes além dos Conselheiros e 
Conselheiras titulares e sLipfïítÂhdré Martins— 	5T)ànúbia Nogueira da Rocha Chaves; 
Lucinildo da Frota Brito; Leonardo Sales de Sousa Fernandes; Andrea Cidália Maria Lima 
Celestino; Elza Pena Sales; João Silvio Albuquerque Viana; Maria Jose Nunes dos Santos; Jaira 
da Rocha Alcântara Possas; Yleen Acioiy Mesquita; Leoncia Maria Linhares Mendonça Lopes. 
Não compareceram os conselheiros e conselheiras Maria Emanueila Eugênio da Silva 
Oliveira; Francisco Ivonaldo Pereira Lima; Paulo César de Oliveira Von Paumgartten e Marcos de 
Brito Gomes. A reunião teve dois pontos de pauta: a apresentação dos integrantes do novo 
colegiado e deliberação de uma data para deliberar sobre a prestação de contas do 1PM - 
Maracanaú, referente aos segundo e terceiro quadrimestres de 2020. Verificada 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 reunião com as devidas apresentações e nomeação do 
conselheiro André Martins Aragão, para secretario do Conselho. Feitas as devidas 
apresentações, ficou decidido pelo colegiado que a reunião para deliberar sobre a prestação de 
contas referente aos segundo e terceiro quadrimestre de 2020 do 1PM - Maracanaú, será 
realizada dia 06 (seis) de maio de 2021, às 09:30h, também em ambiente virtual, através de 
ferramenta que melhor atenda aos objetivos do colegiado quanto a conexão e tempo de 
permanência conectados. Ferramenta esta que será informada no grupo de WhatsApp do 
Conselho de Previdência, bem como constará no edital de convocação da citada reunião. 
Também ficou condicionada a realização da reunião, a disponibilidade com antecedência (até o 
dia 29 de abril) pelo setor dëcúnafli1idade do 1PM Maracanaú, do material contábil e financeiro a 
ser analisado pelos conselheiros. Feitas tais considerações e verificando que não havia mais 
pauta ou questionamentos sobre os temas abordados, o President,-4 'Conselho Municipal de 
Previdência, Francisco Eudasio Cosme de Menezes--d-eu—por ~~,értácia. a reunião cuja ata foi 
secretariada e lavrada por mim André Martins Arp__--'-- 	e depois de lida e 
aprovada segue anexada a lista de presença dos demais Cotl'selhos presentes. Maracanaú, 26 
(vinte e seis) de abril de 2021 (dois mil e vinte e um). 
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