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Aos vinte e sete dias do mês de maio 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, do Gestor de 
Investimentos Carlos Midosi da Rocha 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. Registram 
os membros do Conselho Municipal de Previdência do Paty 
Previ seu pesar à toda família do conselheiro Rodrigo Barsano 
de Souza, que atuou neste CMP sempre com garra e 
interesse, questionamentos e participação, sendo que sua 
falta a todos que o conheceram será sentida também nesta 
área do serviço público. O tema inicial foi sobre o relatório de 
investimentos do primeiro trimestre, onde os membros 
ressaltaram estar muito bem explicado e expedirão 
deliberação aprovando a gestão do trimestre. O Gestor de 
Investimentos disponibilizou ainda o relatório referente ao mês 
de abril corrente. A Diretora Presidente apresentou ainda o 
Certificado de Regularidade Previdenciária- CRP, renovado 
aos 22 de maio e vigente até 18 de novembro de 2021. Foi 
disponibilizada também ao Conselho a Avaliação Atuarial para 
o ano 2021. A Diretora Presidente apresentou a Minuta de 
uma Cartilha previdenciária do Paty Previ a ser fornecida aos 



segurados e demais beneficiários, com intuito explicativo e 
didático ante as duvidas comuns e todas as modificações que 
ocorreram com o advento da Emenda Constitucional nº 
103/2019 que fez a ultima “reforma da previdência.” Diante da 
aprovação da minuta de regimento interno do Comitê de 
Investimentos e da Cartilha Previdenciária, será expedida a 
deliberação sobre tais assuntos. Ainda nesta reunião foi 
acordado que a próxima visita às obras da nova sede fica 
marcada para o dia 09 de junho às 10 horas, devendo se 
encontrar no local. 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 
sexta feira 28 de maio, 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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