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ATA DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
Ao 01 (primeiro) dia do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h:51min 
(nove horas e cinquenta e um minutos), 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 pauta 
única - Apresentação para votação da versão final do Regimento interno do Conselho de 
Previdência do Município. 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 Aragão, Antônio Francisco Lopes, Carlos Antônio Freire, Jaira 
da Rocha Rossas e João Silvio Albuquerque Viana. Participando na condição de suplentes 
as Conselheiras Danúbia Nogueira da Rocha e Maria Emanueila Eugênio da Silva Oliveira. 
E ainda Francisco Jeferson Alves da Silva Ribeiro, que participou da sessão, na condição 
de servidor convidado e futuro conselheiro indicado pelo Sindicato dos Servidores e 
Empregados Públicos do Município de Maracanaú. Justificaram as ausências os(as) 
conselheiros(as) Yeleen Acioly Mesquita, Eiza Sales e Andreia Cidália. 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 Conselheira Danúbia 
Rocha que secretariasse a presente sessão, e ato continuo a mesma procedeu a leitura da ata 
da sessão anterior, a qual colocada em votação foi aprovada por unanimidade, sem emendas. 
Em seguida o presidente deu início a apreciação da pauta do dia solicitando aos conselheiros 
que acompanhassem a apresentação da leitura da versão final do regimento interno e que 
apresentassem suas contribuições. A conselheira Danúbia Rocha realizou a leitura do 
Regimento Interno na íntegra sendo a matéria amplamente debatida com o Colegiado e depois 
de várias discussões foi apresentada a redação final que depois de lida e complementada com 
as sugestões dos conselheiros foi aprovada por unanimidade 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, Danúbia Rocha secretariei a sessão e lavro a presente ata 
que depois de lida e aprovada pelo Colegiado, segue assinada por mim 	. 	e 
demais presentes. Maracanaú, 11(primeiro) de julho de 2022 (dois mil e vinte e sois) 
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