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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – 

CMP GESTÃO 2019/2021 
 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e vinte, quarta-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 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 a membro suplente Giovana 
Fagundes dos Santos, que fora previamente avisada pela 
titular para que pudesse participar. Foram aprovados os 
relatórios de investimentos referentes ao mês de agosto 
deste exercício, o que será deliberado ao computo do 
trimestre, a partir de toda documentação previamente 
enviada aos conselheiros. Após, passou a analise da 
proposta da LOA para o exercício 2021 ao que, também 
analisada a documentação pertinente, todos aprovaram 
por unanimidade, registrando-se o valor total previsto de 
R$ 11.513.190,00 (onze milhões quinhentos e treze mil 
cento e noventa reais), onde R$ 556.500,00 (quinhentos 
e cinquenta e seis e quinhentos reais) destinam-se à taxa  



   
PATY PREVI 

Conselho Municipal de Previdência 
 
de administração do RPPS. E neste sentido, foi expedida 
a Deliberação nº 009 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 25 de setembro, 
estarão disponíveis na sede três vias físicas desta Ata e 
da citada deliberação, de igual teor e forma para serem 
assinadas pelos presentes à reunião virtual, com 
posterior envio à publicação. 
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