
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ 

ATA DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
Aos 05 (cinco) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

09h:45min (nove horas e quarenta e cinco minutos), em sessão extraordinária, na sala 
de reuniões do Colegiado, na sede do 1PM - Maracanaú situada na Av. III, número 268, 
Jereissati 1, Maracanaú, Ceará, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência do 
município de Maracanaú, tendo como pauta única deliberar sobre as alterações na 
política de investimentos para 2022, imposta por norma regulamentar federal. 
Presentes o presidente do colegiado Francisco Eudasio Cosme de Menezes e os 
conselheiros e conselheiras titulares e/ou suplentes no exercício da titularidade: Maria 
Emanueila Eugênio da Silva; Carlos Antonio Freire Silva; Andrea Cidália Maria 
Lima Celestino; Elza Pena Sales; Maria Jose Nunes dos Santos e Jaira da Rocha 
Alcântara Rossas. Participou da sessão na condição de suplente o conselheiro João 
Silvio Albuquerque Viana. Tiveram suas ausências justificadas pelas presenças dos 
substitutos legais os conselheiros titulares e suplentes André Martins Ara gão; Danúbia 
Nogueira da Rocha Chaves; Marco de Brito Gomos e Ween Acioly Mesquita. 
Faltaram sem apresentar justificativa os representantes do Poder Legislativo, titular: 
Antonio Francisco Lopes Galdíno e os suplentes Emerson Almeida da Silva Soares 
e Francisca Amanda Coelho Freitas. Para apresentação e esclarecimentos sobre a 
pauta se fez presente o representante da Lema Consultoria Victor Leitão e a 
representante do Comitê Financeiro Michaele Feitosa. 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 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 dos 
presentes. O presidente do Colegiado destacou que neste dia o Conselho Municipal de 
Previdência faz um ano de sua constituição e em seguida passou a palavra ao 
representante da Lema Consultoria que deu inicio as explanações sobre o que fora 
alterado na Política de Investimentos. Destacando que houveram apenas duas 
alterações, a primeira no que diz respeito a estratégia de alocação de recursos, que 
antes tinha apenas três artigos regulando a questão. Com  a mudança foi ampliada essa 
estratégia no que diz respeito à renda fixa contudo, mantendo os mesmos critérios e 
bancos previamente credenciados. O outro ponto diz respeito a possibilidade de o RPPS 
poder fazer empréstimos consignados para seus segurados e contribuintes, contudo, tal 
possibilidade somente poderá ser efetivamente posta em prática após regulamentação 
federal, a edição de lei municipal com tal previsão e a criação ou contratação de um 
sistema para esta finalidade. Apresentada a pauta, feitos devidos esclarecimentos 
respondidos aos questionamentos dos conselheiros e conselheiras pelo representante 
da Lema Consultoria e pela representante do Comitê de Investimentos, o presidente 
colocou a matéria em votaçao, que foi aprovada por unanimidade dos presentes. Antes 
do Encerramento da sessão o Conselheiro João Silvio solicitou que antes da 
implantação do sistema de consignados a matéria fosse trazida para debater mais 
detalhadamente com este Conselho. Enquanto a Conselheira Jaira Rossas suscitou 
preocupações quanto aos fundos de investimentos, pedindo que incluísse o tema na 
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pauta da primeira reunião ordinária seguinte. Assim, esgotada a pauta constante do 
edital e não havendo nada a tratar o presidente do Conselho Municipal de Previdência 
Eudasio Menezes agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, tendo ficando a 
próxima designada em caráter ordinário para o dia 13 de abril, às 09:30 horas. E eu Elza 
Pena Sales secretariei esta sessão, lavrando a presente ata que depois de lida e 
aprovada pelo Colegiado, segue assinada por mim 	í9 	4Â  e demais presentes. 
Maracanaú, 05 (cinco) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois). 
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