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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – 

CMP GESTÃO 2019/2021 
 
 

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 
quinta-feira, reuniram-se extraordinariamente, e de forma 
excepcional os membros do CMP, gestão 2019/2021, 
devidamente convocados de forma virtual pelo Presidente do 
CMP Cláudio Luiz da Silva Lima. Foi ainda previamente 
acordado que a reunião seria operacionalizada pelo aplicativo 
de mensagens “Whatsapp”. Aberta a reunião às 15 h em 
primeira convocação, conectados além do Diretor Presidente 
do Paty Previ, do presidente do CMP e do Diretor Jurídico do 
Paty Previ, os membros Maria Helena Teixeira França; 
Erenita Matos Silva Lemos e Paulo César Gomes de Oliveira, 
Juliano Mello Silva, Silvana de Oliveira Vianna e Rodrigo 
Barsano de Souza. Acompanharam ainda a reunião os 
conselheiros suplentes Pedro Paulo Torres de Andrade e 
Oswaldo Luiz Michaeli.  Todos em unanimidade concordam 
com a gravidade do momento de crise mundial, levando aos 
órgãos de Governo a adotarem medidas de redução de 
despesas nas mais diversas possibilidades, trazendo a 
necessidade da promulgação de lei autorizativa nos moldes 
da lei complementar nº 173/2020 e da Portaria nº 
14.816/2020 da SPS, para que se suspendam as 
contribuições patronais e aportes financeiros ao RPPS Paty 
Previ, até a data limite de 31 de dezembro de 2020. A 
conselheira Silvana de Oliveira Viana do Poder Legislativo 
aventou a possibilidade de o poder legislativo não suspender 
suas contribuições patronais, sendo que deverá constar da 
deliberação tal possibilidade a tal poder. Debatida ainda a 
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possibilidade de redução da Taxa de Administração do Paty 
previ, mediante alteração na lei que rege a previdência 
municipal, lei 1.884/, de 09 de novembro de 2012.  E neste 
sentido, foram expedidas, respectivamente, as Deliberações 
nº 004 e 005 deste ano de 2020. Sem mais para tratar, o 
Diretor Jurídico gravou um áudio com a leitura da Minuta da 
Ata, tendo sido aprovada. Foi informado aos conselheiros que 
a partir da quarta feira 08 de junho, das 09 às 15hs estarão 
disponíveis na sede três vias físicas de igual teor e forma 
para serem assinadas dos presentes à reunião virtual, com 
posterior envio à publicação. 
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