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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ 

ATA DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
Aos 30 (oito) dias do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h:30min 

(nove horas e trinta minutos), em sessão extraordinária, reuniu-se na sala de reuniões do 
Conselho situada na sede do 1PM - Maracanaú situada na Av. III, número 268, Jereissati 1, 
Maracanaú, Ceará, o Conselho Municipal de Previdência do município de Maracanaú. Além do 
presidente do colegiado Francisco Eudasio Cosme de Menezes, Compareceram na condição de 
titular ou suplentes no exercício da titularidade, os conselheiros: André Martins Ara gão; Maria 
Emanuelia Eugênio da Silva; Andrea Cidália Maria Lima Celestino; EIza Pena Sales; Maria 
Jose Nunes dos Santos e Yleen Acio!y Mesquita. Participou da sessão na condição de 
suplente o conselheiro João Silvio Albuquerque Viana. Justificaram suas ausências: Jaira da 
Rocha Alcântara Rossas por questões relacionadas ao trabalho, Danúbia Nogueira da Rocha 
Chaves que informou no grupo de WhatsApp dos Conselheiros que estaria renunciando, mas até 
o momento não foi apresentado qualquer documento formal contendo, tal informação, contudo, 
sua ausência suprida pela presença da suplente, e ainda o Conselheiro Marco de Brito Gomes, 
que embora não tenha justificado a ausência, teve sua falta suprida pela suplência. Faltaram sem 
apresentar justificativa os representantes do Poder Legislativo: titulares Carlos Antonio Freire 
Silva e Antonio Francisco Lopes Galdino, bem como os respectivos suplentes: Emerson 
Almeida da Silva Soares e Francisca Amanda Coelho Freitas. Também se fez presente à 
sessão na condição de convidado, o Diretor-Presidente do 1PM Maracanaú, senhor Thiago 
Coelho Bezerra. Registradas as presenças e verificando-se a existência de quórum deliberativo 
nos termos da lei municipal n° 1.930 de 2012, o presidente do Conselho iniciou a sessão fazendo 
a leitura da pauta constante do edital de convocação constituído dos seguintes pontos: 01. Leitura 
e votação da ata da reunião anterior; 02. Deliberar sobre as alterações na Política de 
Investimentos para 2022 e 03. Análise da proposta de Regimento Interno do Colegiado. Quanto ao 
ponto 01 dispensou-se a leitura da ata da sessão anterior tendo em vista que a mesma foi lida e 
aprovada na própria sessão. Em relação ao ponto 02, ou seja, deliberações as alterações na 
Política de Investimentos para 2022, também restaram prejudicadas em função do não 
comparecimento dos representantes da assessoria da LEMA responsáveis pela elaboração da 
Política de Investimentos e eventuais alterações e dos membros do Comitê de Investimentos. 
Passou-se ponto 03, qual seja, Análise da proposta de Regimento Interno, tendo início os debates 
em cima de uma proposta elaborada pelos Conselheiro(a)s Danúbia e Eudasio. No decorrer de 
aproximadamente quatro horas foram debatidos apenas 04 (quatro) dos 32 (trinta e dois) artigos 
da minuta. Assim, o presidente do Conselho observando a complexidade da matéria, propôs a 
criação de uma Comissão com pelo menos 04 membros, sendo um de cada representação, para 
apresentar em prazo razoável uma proposta mais coesa e enxuta. Contudo, nenhum dos 
conselheiros presentes, exceto o próprio presidente do Conselho e a Conselheira Elza Sales, se 
dispôs a participar da mesma alegando indisponibil idade de tempo. 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 presente sessão, 
tendo os conselheiros presentes por unanimidade designado a próxima em caráter extraordinário, 
para o dia 05 de março às 09:30 horas, com a presença indispensável de representantes da 
LEMA e do Comitê de Investimentos quando serão debatidas e deliberadas as alterações na 
Proposta de Investimentos para 2022.. E eu Francisco Eudasio Cosme de Menezes presidi e 
secretariei esta sessão, lavrando a presente ata que depois de lida e aprovada pelo Colegiado, 
segue assinada por mim 	e demais presentes. Maracanaú, 30(trinta) de março de 
2022 (dois mil e vinte e dois). 
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