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Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, quinta-
feira, devidamente convocados de forma virtual pela Presidente do CMP 
Fernanda Aline Ferreira Sampaio, foi iniciada reunião extraordinária de 

instalação do CMP. Conforme prévio acordo, as reuniões vêm 
acontecendo pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp”. Trata-se da 
primeira reunião do Conselho Municipal de Previdência nomeado pela 
Portaria nº 403/2021 G.P. Aberta a reunião às 15hs em primeira 
convocação, conectados além da presidente do CMP, da Diretora 
Presidente Jaqueline da Silva Lustosa, do Diretor Jurídico do Paty Previ 
Carlos Gustavo Pereira Braga. Em primeira chamada presentes os 
membros Paulo César Gomes de Oliveira, Erenita Matos Silva Lemos, 
Giovana Fagundes dos Santos, Cleusa Maria de Freitas Portugal, Juliano 
Mello Silva e Marcus Paulo da Silva Lima, verificando-se o quórum de 
instalação. Fora previamente enviado aos membros a minuta de um 
projeto de lei tratando da implementação da previdência complementar, 
atendendo às regras da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de 
novembro de 2019. Registrou o Diretor Jurídico que tal minuta fora 
devidamente avaliada, além de também ter sido avaliada e aprovada pelo 
Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 493/2020 (alterada pela 
Portaria nº 163/2021), ambas do G.P. Outro tema submetido à analise do 
CMP foi a de uma instrução normativa a ser expedida pela Diretora 
Presidente do Paty Previ, instituindo um Código de Ética para os 
servidores do Paty Previ e da LDO/2022 no que tange ao RPPS PATY 
PREVI. A minuta foi também analisada pela Direção Jurídica e feitas as 
adequações de acordo com o Estatuto dos Servidores, lei municipal nº 
1.519/2008.  Aberta a votação, os temas quanto à Minuta da lei, quanto ao 
Código de Ética, da LOA/2022 e LDO/2022, no que tange ao RPPS PATY 
PREVI foram devidamente aprovados por unanimidade. O CMP expedirá 
então as deliberações nº 013, 014 e 015 de 2021. 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 estarão disponíveis na 
sede três vias físicas desta Ata e das respectivas deliberações, a partir da 
sexta feira dia 13 de agosto, a serem assinadas pelos presentes à reunião 
virtual, com posterior envio à publicação. 
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