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Aos trinta dias do mês de setembro 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, as reuniões vêm acontecendo 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; em primeira chamada, 
presentes os membros Paulo César Gomes de Oliveira, 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 quorum de instalação. A Presidente solicitou manifestação quanto 
aos temas apresentados, iniciando-se pelo Parecer do Comitê de 
Investimentos – competência julho de 2021. Analisado também o 
relatório de governança corporativa elaborado pelas Diretorias 
Executivas do Paty Previ. Os itens supra citados foram aprovados por 
unanimidade. Foram detectadas correções a serem feitas nas Atas 
deste CMP, exercício 2021, para que conste corretamente tratarem-se 
de reuniões ou ordinárias, ou extraordinárias, conforme planilha 
apresentada pela Diretoria Administrativa. As correções foram 
aprovadas por unanimidade. Ainda em relação ao “Pró Gestão de 
RPPS”, foi aprovado por unanimidade o Manual de Padronização de 
Processos de Concessão de Benefícios”. Aprovado ainda – por 
unanimidade -  o novo calendário de reuniões do CMP, para que sejam 
realizadas mensalmente, na ultima quinta-feira de cada mês e, em 
caso de feriado/ponto facultativo, na quinta-feira útil imediatamente 
posterior. O Diretor Administrativo Michel  de Souza Assunção Brinco 
participou da reunião lavrando a Ata diante das férias do Diretor 
Jurídico. Ao ensejo solicitou aos membros do Conselho se concordam 
em receber o aditivo jeton semestralmente, diante de ser mais viável 
operacionalmente, ao que os presentes, cientes, não fizeram oposição. 
O CMP expedirá então as deliberações nº 016, 017, 018, 019 e 020 de 
2021.  
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Ficou ainda marcada uma visita dos membros que puderem, à obra da 
sede, para o próximo dia 05 de outubro, terça–feira, às 10h. Sem mais 
para tratar, foi gravado 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 
partir da sexta-feira dia 1º de outubro, a serem assinadas pelos 
presentes à reunião virtual, com posterior envio à publicação. 
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