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Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois 
mil e vinte e um, quinta-feira, devidamente convocados 
de forma virtual pelo Presidente do CMP Cláudio Luiz 
da Silva Lima, foi iniciada reunião ordinária do CMP. 
Conforme prévio acordo, as reuniões vêm acontecendo 
pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp”. Aberta a 
reunião às 15 h em primeira convocação, conectados 
além do presidente do CMP e, da Diretora Presidente 
Jaqueline da Silva Lustosa e do Diretor Jurídico do 
Paty Previ Carlos Gustavo Pereira Braga e do Gestor 
de Investimentos Carlos Midosi da Rocha. Em primeira 
chamada  presentes os membros Maria Helena 
Teixeira França; Paulo César Gomes de Oliveira, 
Juliano Mello Silva, Erenita Matos Silva Lemos e 
Giovana Fagundes dos Santos. Verificando-se o 
quorum de instalação, registrando-se que fora 
previamente encaminhado para analise o parecer do 
Comitê de Investimentos – competência “ junho de 
2021”. Foi também submetido ao CMP o relatório de 
gestão de recursos referente ao segundo trimestre do 
ano corrente e também de todo o primeiro semestre de 
2021, além dos esclarecimentos prestados pelo Gestor 
de Investimentos Carlos Midosi da Rocha. O parecer e 
os relatórios foram aprovados por unanimidade.  O  



 
CMP expedirá então as deliberações nº 011 e 012 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 da 
respectivas deliberações, a serem assinadas pelos 
presentes à reunião virtual, com posterior envio à 
publicação. 
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         Giovana Fagundes dos Santos 
Conselheira suplente 
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