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Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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, 
Rodrigo Barsano de Souza e Silvana de Oliveira Viana. 

A análise inicial deu-se em virtude da necessidade 
em se alterar o percentual da taxa de administração do 
Paty Previ para 3% do “total da remuneração de 
contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao 
regime próprio municipal”, conforme permissivo da 
Portaria nº 19.451 SEPT que alterou o artigo 15 da 
Portaria MPS nº 402/2008. Foram aprovadas as 
considerações da Diretoria Administrativa e a Minuta da 
nova lei feita pela Diretoria Jurídica, tudo nos autos do 
processo nº 5722/2020 que foi disponibilizado na íntegra 
aos membros do CMP. O CMP considerou ainda o 
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empenho do servidor Leonardo Costa dos Santos para 
indicar na forma do artigo 34, inciso V da lei nº 1.884/12 
a concessão de função gratificada tipo FG-1, pelo Exmo. 
Senhor Prefeito.  E neste sentido, foram expedidas as 
Deliberações nº 010 e 011 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 sexta feira 
23 de outubro, estarão disponíveis na sede três vias 
físicas desta Ata e das citadas deliberações, de igual 
teor e forma para serem assinadas pelos presentes à 
reunião virtual, com posterior envio à publicação. 

 
 
 

 
 

Carlos Midosi da Rocha 
Diretor Presidente do Paty Previ 
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Conselheiro titular 
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Cláudio Luiz da Silva Lima 
Presidente do CMP 


