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Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e um, terça-feira, devidamente convocados de forma 
virtual pelo Presidente do CMP Cláudio Luiz da Silva 
Lima, foi iniciada a reunião extraordinária do CMP. Esta 
reunião teve como convidado o Secretário de 
Planejamento Gilvacir Vidal Draia, que foi anteriormente 
adicionado no grupo de mensagens do CMP,conforme 
prévio acordo que a reunião seria operacionalizada pelo 
aplicativo de mensagens “ Watshapp”. Aberta a reunião 
às 15 h em primeira convocação, conectados além do 
presidente do CMP e do Diretor Jurídico do Paty Previ, os 
membros Maria Helena Teixeira França; Paulo César 
Gomes de Oliveira, Juliano Mello Silva e Rodrigo Barsano 
de Souza. Verificado o quorum de instalação, o 
Presidente do CMP pediu ao Secretário Gilvacir que 
tecesse algumas explicações sobre o aditivo a ser feito no 
contrato da obra de reforma da futura sede do RPPS . O 
Secretário fez um áudio explicativo sobre o porque de ter 
ocorrido a necessidade em se aditivar o contrato, e 
embora se tratando de fato que não se poderia prever no 
inicio do contrato, a elevada idade do prédio deve ser 
levada em conta. Sendo certo que o valor máximo de 
aditivo neste tipo de obra, por Tomada de Preços, 
segundo artigo 65, § 1º da lei federal nº 8.666/93, seja de 
50%, o aditivo em exame tem o percentual de 19% do 
valor inicial. Os conselheiros, não obstante terem 
entendido e aprovado o aditivo à obra, se dispuseram a 



fazer uma visita ao local para que possam efetivamente 
acompanhar o andamento da obra, se ficaram então de 
agendar uma visita ao local acompanhados do Secretário 
Gilvacir ou do engenheiro Luís Antonio. Após, passou-se 
a analise do relatório dos investimentos do ano de 2020 e 
dezembro de 2020 quanto aos investimentos. Tendo-se 
em vista a excepcionalidade do ano 2020, dentro de 
tantos e imensos entraves, a administração financeira do 
RPPS conseguiu ter um fechamento de investimentos 
positivos. Destacam-se as considerações feitas por áudio 
pelo conselheiro Rodrigo, considerações estas que 
deverão ser avaliadas pelo gestor e comitê de 
investimentos para este ano que se inicia.  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 13 de janeiro, 
estarão disponíveis na sede três vias físicas desta Ata e 
das deliberações 001 e 002, aprovando o relatório de 
investimentos e o aditivo à obra, respectivamente, de 
igual teor e forma para serem assinadas pelos presentes 
à reunião virtual, com posterior envio à publicação. 
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