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Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, 
quinta-feira, reuniram-se ordinariamente, 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 pelo Diretor Presidente do Paty Previ Carlos Midosi 
da Rocha que a reunião acontecesse utilizando-se o 
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; e em segunda convocação às 15hs10m aderiram os 
membros Juliano Mello Silva, Giovana Fagundes dos Santos 
e Rodrigo Barsano de Souza. O Diretor Presidente iniciou 
citando, quantos aos relatórios das despesas e de 
investimentos, anteriormente enviados, que cada participante 
se manifestasse quanto à aprovação ou à alguma dúvida. 
Todos se manifestaram concordando, sem duvidas quanto 
aos relatórios; tendo o presidente do CMP parabenizado o 
Diretor Presidente Carlos Midosi da Rocha e equipe pela 
“ótima administração dos recursos do Paty Previ”. Em áudio, 
o Diretor Presidente registrou que em breve será iniciada a 
licitação da obra da futura sede do RPPS. 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 terça-feira, 14 de abril, das 13hs 
às 18hs 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. 

 
 

 
 
 
 
 

Carlos Midosi da Rocha 
Diretor Presidente do Paty Previ 
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Presidente do CMP 


