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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ 

ATA DE SESSAO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
Ao 01 (primeiro) dia do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

09h:45m1n (nove horas e quarenta e cinco minutos), por convocação dos Conselheiros e 
Conselheiras Eudasio Menezes, Jayra Rocha, João Silvio, Maria Emanueila, Elza Sales e 
André Ara gão, reuniu-se em sessão extraordinária, na sala de reuniões do Colegiado, na sede 
do 1PM - Maracanaú situada na Av. III, número 268, Jereissati 1, Maracanaú, Ceará, o Conselho 
Municipal de Previdência do Município, tendo como pautas: 01 - Leitura e votação da ata da 
reunião anterior; 02 - informes sobre a Lei Complementar que instituiu a Ajuda de Custo 
aos conselheiros; 03 - Deliberações acerca do Curso de Capacitação para Conselheiros ( 
CPA 10). Presentes o presidente do colegiado Francisco Eudasio Cosme de Menezes e os 
conselheiros e conselheiras titulares e/ou suplentes no exercício da titularidade: André Martins 
Ara gão, Antônio Francisco Lopes, Carlos Antônio Freire. E!za Pena Sales; João Silvio, 
Jaira da Rocha Rossas. Participaram na condição de suplentes Maria Emanueila e Emerson 
Almeida. O Conselheiro Marcos de Brito Gomos teve sua ausência justificada pela presença 
do suplente. Justificou ausência a conselheira Andrea Cidália Maria Oliveira Lima que se 
encontrava responsável pela neta hospitalizada. Faltaram sem apresentar justificativa Maria 
José Nunes, Y!een Acioly Mesquita Leôncia Maria Linhares M. Lopes. Registradas as 
presenças e verificando a existência de quórum deliberativo nos termos da lei municipal n° 
1.930 de 2012, o presidente do Conselho iniciou a sessão pedindo a Conseheira Elza Sales 
que secretariasse a presente sessão, e esta iniciou procedendo a leitura da ata da sessão 
anterior, a qual colocada em votação foi aprovada sem emendas por unanimidade. Em seguida 
o presidente do Colegiado fez a leitura da pauta e passou a esclarecer aspectos relativos à 
ajuda de custo conforme dispositivos previstos na Lei Complementar n° 3.196, de maio de 
2022, fazendo a leitura do artigo 5° esclarecendo sobre os critérios do repasse, tanto para os 
conselheiros titulares quanto para os suplentes a depender da participação nas atividades do 
Colegiado, esclarecendo ainda que o suplente ainda que participe das atividades, somente fará 
jus a ajuda de custo referente as atividades que o titular não esteja presente. Assim, observada 
a clareza das informações e não havendo mais questionamento dos Conselheiros o presidente 
passou para a pauta seguinte; Deliberações sobre a data para o Curso de Capacitação aos 
Conselheiros que anteriormente fora acordado com a Lema Consultoria para os dias 18 e 20 do 
mês de maio do ano em curso, todavia, por ter a consultoria Lema alegado indisponibilidade a 
data supracitada tornou-se indisponível para o evento. Neste sentido colocou-se em discussão 
uma nova data que ficou definida para os dias 20 e 21 de junho. Data esta que colocada em 
votação foi aprovada por unanimidade. Eudasio Menezes, ainda no uso de suas atribuições, 
informou sobre a importância desta capacitação para a manutenção dos mandatos de todos os 
conselheiros, deixando ainda claro que o custeio tanto para o curso quanto para a avaliação 
será do 1PM. Ressaltando que em caso de reprovação na primeira prova, a partir da segunda 
tentativa será às expensas dos próprios conselheiros. Informou também que a exceção do 
custeio desta capacitação e da prova pelo 1PM Maracanaú, deve-se ao fato dos conselheiros 
estarem no curso do mandato, e que para os próximos conselhos somente poderá ser 
nomeado aqueles indicados que apresentarem a certificação em CPA - 10, conforme dispõe a 
legislação federal. No tendo mais nada a acrescentar sobre esta pauta, a conselheira Elza 
Sales sugeriu que para a próxima sessão tivéssemos como pauta a continuação do estudo do 
Regimento Interno do Conselho. O presidente Eudasio Menezes juntamente com os 
conselheiros presentes acatou a sugestão solicitando que apresentamos na próxima sessão 
sugestões a serem acrescidos ou suprimidos do texto do regimento. Apresentada e discutidas 
as pautas, feitos devidos esclarecimentos, respondidos aos questionamentos dos conselheiros 
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e não havendo mais nada a tratar o presidente do Conselho Municipal de Previdência Eudasio 
Menezes agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão e eu Elza Pena Sales 
secretariei a sessão e lavro a presente ata que depois de lida e aprovada pelo Colegiado, 
segue assinada por mim 	  e demais presentes. Maracanaú, 01 (primeiro) de 
junho de 2022 (dois mil e vintep dois). 
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