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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ 
Aos 11 (onze) dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09h:40min 

(nove horas e quarenta minutos), reuniu-se em sessão ordinária o Conselho Municipal de 
Previdência do município de Maracanaú, presencialmente na sala de reuniões do Conselho 
situada na sede do 1PM - Maracanaú situada na Av. III, número 268, Jereissati 1, Maracanaú, 
Ceará, tendo ficado em aberto a possibilidade dos conselheiros que desejassem acompanhar 
remotamente através da ferramenta Google Meetings. Se fizeram presentes a sessão, além do 
presidente do colegiado Francisco Eudasio Cosme de Menezes, os senhores e senhoras 
conselheiros e conselheiras André Martins Ara gão; Danúbia Nogueira da Rocha Chaves; 
Andrea Cidália Maria Lima Celestino; Elza Pena Sales; João Silvio Albuquerque Viana; 
Jayra da Rocha Alcântara Rossas; Yleen Acioly Mesquita; Leoncia Maria Linhares 
Mendonça Lopes. Justificaram suas ausências o conselheiro Marcos de Brito Gomes, a 
conselheira Maria José Nunes dos Santos e a Conselheira Maria Emanuelia Eugêno da Silva. 
As 09:40h verificando a existência de quórum deliberativo nos termos da lei municipal n° 1.930 de 
2012, o presidente do conselho abriu a sessão solicitando a conselheira Andrea Cidália que 
procedesse a leitura da ata da reunião anterior e em seguida, não havendo qualquer contestação 
sobre seu teor, colocou em votação sendo a mesma aprovada pela unanimidade dos presentes. 
Em seguida o presidente fez a leitura da pauta constante do edital de convocação que fora 
devidamente publicado no site do 1PM -Maracanaú, e, pedindo a conselheira Danúbia Rocha que 
secretariasse esta reunião, iniciaram-se os debates. Sobre o primeiro ponto constante do 
edital: a substituição dos conselheiros representantes do Poder Legislativo, por abandono 
nos termos dispostos no parágrafo 41  do artigo 51  da Lei Municipal n° 1.930 de 2012, conforme já 
debatido e deliberado pelo colegiado em 24 de junho de 2021. Assim, o presidente do Conselho 
informou que recebera ofício da presidência da Câmara Municipal de Maracanaú, indicando os 
substitutos dos atuais representantes daquele Poder Legislativo, os quais nos termos da sobredita 
lei municipal n° 1.930 serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo, para proceder a 
respectiva portaria de nomeação para que estes possam concluir o mandato de seus 
antecessores, e a partir de então serão inseridos no grupo de WhatsApp do Conselho Municipal 
de Previdência, o que foi aceito em consenso por todos os presentes à sessão. Passou-se então 
ao segundo ponto da pauta: a criação de mecanismos visando a coibir as constantes 
ausências sem justificativas de membros deste colegiado nas sessões ordinárias, 
extraordinárias além de outros eventos e atividades. Danúbia Rocha sugeriu a edição de um 
Regimento Interno, que para além de outras demandas, se prestaria disciplinar a questão das 
faltas dos conselheiros às sessões. Eudasio Menezes informou que devemos nos ater ao fato de 
que constitucionalmente ninguém está obrigado participar de quaisquer reuniões, contudo, 
ponderou que a partir do momento em que se assume um compromisso deve-se cumpri-lo ou 
abdicar da função, cargo ou atribuição. Elza Sales sugere a realização de pesquisa a regimentos 
de outros conselhos para embasar essa elaboração. Leoncia Linhares e Jayra da Rocha sugerem 
flexibilidade nos horários das sessões deste conselho alternando entre manhã e tarde. Sugestão 
que foi de logo rejeitada pelos demais conselheiros. Acioly Mesquita propõe que o regimento seja 
elaborado em consonância com a Lei de criação do Conselho, solicita ainda que as justificativas 
das ausências sejam preservadas sem publicização nas reuniões. Não havendo mais falas sobre 
o assunto passou-se a debater o terceiro ponto: a confecção e distribuição de uma cartilha 
em linguagem simples para o esclarecimento de dúvidas aos segurados que se encontram em 
iminência de aposentar-se. Dando início aos debates João Silvio sugere que a cartilha seja 
disponibilizada virtualmente no portal do servidor, Yleen Acioly complementa que também seja 
disponibilizada no site do 1PM em PDF e que o RH de cada secretaria imprima conforre 
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necessidade do servidor e também que em caso de edição impressa, deve-se conversar com os 
fornecedores e prestadores de serviços do 1PM no sentido de que estes possam custear a 
confecção da mesma. Jayra coloca o problema do 1PM está sempre de portas fechadas, 
dificultando o acesso do servidor a este serviço. Andrea informa que sempre que liga para o 1PM e 
nunca atendem as ligações e sugere que o 1PM volte aos atendimentos com agendamento e 
seguindo as normas de segurança sanitáa. Danúbia sugere a criação de uma central de 
atendimento ao servidor para esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre os procedimentos 
de acesso aos benefícios do 1PM. Yleen Acioly sugere que o espaço físico utilizado atualmente 
pela ENEL que será alugado pelo Instituto de Previdência, seja aproveitado para se fazer a central 
de atendimento ao servidor. Sugere ainda que o checktist que é entregue ao servidor seja 
disponibilizado virtualmente no site do 1PM. Jayra sugere que a cartilha seja elaborada em 
formato "perguntas e resposta" para facilitar o entendimento do servidor. Elza sugere que a 
cartilha a depender da quantidade de informações possa ser feita no formato de foider. 
Encerrados os debates sobre estes pontos o presidente informou que colocaria em votação antes 
de dar início aos debates sobre o ultimo ponto da pauta, com o que os presentes concordaram. 
Colocada em votação proposta de elaboração do Regimento Interno foi a mesma aprovada por 
unanimidade. Ficando designados os conselheiros André Aragão e Danúbia Rocha para compilar 
as sugestões apresentadas pelos conselheiros no whatsapp deste Conselho, e que os 
conselheiros terão até o dia 20 de agosto para apresentar suas sugestões. Foi solicitado pela 
presidência do Conselho que André disponibilizasse no grupo de whatsapp o modelo apresentado 
em colegiados anteriores para servir de parâmetro para os atuais conselheiros. Houve ainda o 
indicativo apresentado pelo presidente do Conselho que a minuta do Regimento Interno será 
levada como pauta única, para apreciação e deliberação dos conselheiros na próxima reunião 
ordinária que tem previsão para 01 de setembro, podendo também ser convocada uma sessão 
extraordinária para deliberar sobre as pautas pendentes. A seguir foi colocada em votação a 
elaboração da cartilha, (cujo teor será elaborado pelo presidente do 1PM Maracanaú Thiago 
Coelho e a assessoria previdenciária e reproduzida pelo Instituto de Previdência do Município) e 
depois de pronta a matriz será submetida à deliberação deste colegiado e só então disponibilizada 
aos segurados na forma deliberada nesta sessão. A proposta foi aprovada por unanimidade, 
ficando também definido que será disponibilizada de forma virtual e física (impressa) de acordo 
com a demanda dos segurados. Em seguida passou-se a debater o último ponto da pauta: 
criação de uma ajuda de custo para os conselheiros com critérios bem definidos Abertos os 
debates, apresentaram-se como defensores da proposta Danúbia Rocha, Jayra da Rocha, João 
Silvio, André Aragão, Andrea Cidália e Elza Sales, argumentando que aprovada a proposta 
serviria como motivação para o comparecimento, a cobertura de despesas com passagem com o 
deslocamento para as sessões e em muitos casos lanches ou mesmo almoço posto que as 
sessões começam em média por volta das 09:30 horas se estendendo muitas vezes até depois de 
13:30 horas bem como motivação para que os conselheiros participem das sessões ordinárias e 
extraordinárias, assim como em outros eventos do e para o Conselho de Previdência. Sendo dito 
ainda pelos defensores da proposta que mesmo nas sessões virtuais durante o período da 
pandemia existe um custo de internet energia etc. Feitos os devidos esclarecimentos e encerrados 
os debates, a proposta foi colocada em votação sendo aprovadas por 06 (seis) votos favoráveis, 
01 (uma) abstenção e o voto contrário do conselheiro Yleen Acioly votou não, sendo contra a 
proposta de ajuda de custo mensal aos conselheiros do 1PM. Na declaração de voto disse que nos 
outros conselhos Municipais não existe esse tipo de remuneração excetuando, o Conselho Tutelar 
que tem nomeação com remuneração. Em sua opinião, a implantação dessa ajuda mensal terá 
uma repercussão ruim junto aos servidores e no meio da comunidade. Devendo o 1PM economizar/  
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esses recursos e a atividade ser de voluntariado. Quanto aos conselheiros servidores ativos, nos 
dias de reuniões, eles são liberados por suas secretarias e já são remunerados por seu dia de 
trabalho. Após a votação da proposta de Ajuda de Custo o conselheiro Yleen Acioly sugeriu, a 
implantação de um suprimento de fundos para pequenas despesas decorrentes das atividades do 
Conselho. Sendo um suprimento a ser gerido pelo 1PM, com prestação de contas mensal junto ao 
Conselho do 1PM. Outra sugestão posterior a votação, foi que quando ocorrer a necessidade 
despesas, como por exemplo, viagem interestadual ou deslocando extra municipal e oficiais de 
Conselheiros, por deliberação da plenária do Conselho, essas deverão ser custeadas pelo 1PM, 
com a devida prestação de contas junto ao Conselho do 1PM. Leoncia Lopes se absteve de votar 
pois considerou que tantos os argumentos favoráveis quanto contrários a criação da ajuda de 
custo são muito parecidos e ambas com argumentos validos. O presidente do Conselho Eudasio 
Menezes também votou favorável a criação da ajuda de custo, mas esclareceu que mesmo a 
proposta sendo aprovada pelo colegiado não se trataria de um valor fixo, e seria pago de acordo 
com o cumprimento dos critérios a ser estabelecidos sua lei de criação. Informando ainda que tal 
matéria somente pode ser criada por meio de projeto de lei de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, e que deve seguir um trâmite legal próprio inicialmente com o posicionamento da 
Procuradoria Geral do Município e caso esta emita parecer favorável. Deve o projeto seguir o 
trâmite regimental no Poder Legislativo. Esgotada a pauta deliberativa constante do edital passou-
se então a debater os informes: Danúbia Rocha sugeriu que a relação nominal e atribuições dos 
conselheiros de previdência do município de Maracanaú fossem inseridos no site da prefeitura e 
do próprio 1PM, a exemplo dos demais conselhos (Saúde, Educação, Assistência, Meio Ambiente, 
tutelar, dentre outros). Ficando o presidente do colegiado incumbido de ver a possibilidade de 
atendimento desta demanda pela Secretaria de Comunicação do Município. André Aragão propôs 
que as aplicações aprovadas pelo Comitê de Investimentos acima de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais), obrigatoriamente passem por apreciação do Conselho Municipal de Previdência, 
proposta que ficou de ser objeto de uma próxima sessão com as presenças do diretor-presidente 
do 1PM, de representantes do Comitê de Investimentos e da assessoria contábil do 1PM. João 
Silvio solicitou a apresentação dos Diretores do 1PM (Presencial) aos conselheiros, em uma 
próxima reunião. Jayra da Rocha sugeriu a criação de comissão incluindo membro deste conselho 
para assistir o servidor em vias de aposentadoria, sugestão que também ficou para apreciação em 
reunião posterior. Não havendo mais pauta a debater, o presidente do Conselho Municipal de 
Previdência Eudasio Menezes agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão 
ficando a próxima designada para o dia 11  (primeiro) de setembro de 2021 em caráter ordinário, 
ou extraordinariamente a qualquer tempo nos termos da lei municipal n° 1.930 de 2012. E eu 
Danúju Nogueira da Rocha Chaves secretarie e depois de lida e aprovada segue assinada por 
mim   ÀIY  	e demais conselheiros presentes. Maracanaú, 11 (onze) de agosto 
de 2021 (dois mil e vinte e um). 
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