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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 
EXERCÍCIO 2021, CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA – CMP GESTÃO 2021/2023 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 ordinária do CMP. Conforme prévio acordo, 
pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp”. Aberta a reunião às 
15 h em primeira convocação, conectados além da presidente do 
CMP e da Diretora Presidente Jaqueline da Silva Lustosa; o 
Diretor Administrativo Michel de Souza Assunção Brinco; do 
Diretor Jurídico Carlos Gustavo Pereira Braga e do Gestor de 
Investimentos Carlos Midosi da Rocha. Em primeira chamada, 
presentes os membros Cátia Maria Consentino, suplente, 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. A Presidente 
elencou os temas do dia, quais sejam o parecer do Comitê de 
Investimentos, competência setembro de 2021, conforme 
previamente disponibilizado e avaliado pelos membros deste 
CMP. Avaliado e aprovado também o relatório trimestral dos 
investimentos, meses de julho, agosto e setembro. Foi também 
submetida à avaliação do Conselho a minuta da Política de 
Investimentos para o exercício 2022; a qual foi devidamente 
aprovada nesta reunião.  Os itens supra citados foram aprovados 
por unanimidade, ao que serão expedidas as deliberações 023, 
024 e 025 de 2021. Após o encerramento pela Presidente do 
CMP, o Diretor Jurídico fez um áudio com a leitura da minuta da 
Ata; tendo sido aprovada. Foi informado aos conselheiros que 
será aberto processo para pagamento do jeton dos mesmos tão 
logo estejam assinadas a Ata e deliberações, concordando em 
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receberem o jeton referente a dezembro de 2021 somente no 
pagamento dos jetons do primeiro semestre de 2022. Foi 
informado aos conselheiros que estarão disponíveis na sede três 
vias físicas desta Ata e da respectivas deliberações, a partir de 
sexta feira dia 26 de novembro, a serem assinadas pelos 
presentes à reunião virtual, com posterior envio à publicação. 
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