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Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 reunião extraordinária 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, em primeira chamada 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, foi debatido a solicitação contida no processo 
administrativo nº 7403/2020 onde a empresa TECRON 
SERVIÇOS LTDA requereu o que chamou de “atualização de 
preços” diante dos aumentos nos materiais de construção em 
geral para os serviços que ainda precisam ser executados até 
a conclusão da obra. O Diretor Jurídico e a Diretora 
Presidente fizeram as colocações necessárias, inclusive 
respondendo às indagações dos membros quanto aos 
percentuais já utilizados, principalmente com os 50% 
permitidos em aditivos pela lei de licitações. O Aditivo foi 
devidamente aprovado em unanimidade. Passou-se ao 
relatório de gestão do ano 2020, relativos às execuções de 
receitas e despesas. Foi aprovado o relatório também por 
unanimidade. O CMP expedirá então as respectivas 
deliberações.  
 
 



 
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 23 de junho, 
estarão disponíveis na sede três vias físicas desta Ata e das 
respectivas deliberações inerentes às aprovações realizadas 
nesta reunião, a serem assinadas pelos presentes à reunião 

virtual, com posterior envio à publicação. 
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