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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 
EXERCÍCIO 2021, CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA – CMP GESTÃO 2019/2021 
 
Aos onze dias do mês de fevereiro 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 a ordinária do CMP, conforme 
prévio acordo que a reunião seria operacionalizada pelo 
aplicativo de mensagens “WhatsApp”. Consigna-se a 
observação que esta reunião ocorreria, conforme 
previamente divulgado, aos 28 de janeiro corrente, mas 
diante da impossibilidade de participação do Presidente 
do CMP em tal dia, os conselheiros acordaram no grupo 
de mensagens do CMP em se realizar a reunião 
ordinária na data de hoje. Aberta a reunião às 15 h em 
primeira convocação, conectados além do presidente do 
CMP e do Diretor Jurídico do Paty Previ, em primeira 
chamada os membros Maria Helena Teixeira França; 
Paulo César Gomes de Oliveira, Juliano Mello Silva, 
Rodrigo Barsano de Souza, e Giovana Fagundes dos 
Santos. Verificando-se o quórum de instalação, passou-
se a analise do relatório dos investimentos do quarto 
trimestre de 2020. A Diretora Presidente do Paty Previ 
Jaqueline da Silva Lustosa esclareceu aos membros que 
o servidor Carlos Midosi da Rocha permanecerá como 
gestor de investimentos do PATY PREVI, além de figurar 
como membro do Comitê de investimentos, no que foi 
louvado por todos os presentes. Foram esclarecidas 
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documentalmente as duvidas suscitadas pelo conselheiro 
Rodrigo Barsano, dando-se tanto este quanto os demais 
por satisfeitos. Acordaram ainda os membros em realizar 
a cada dois meses uma visita às obras da nova sede do 
PATY PREVI, sendo a próxima para o mês de março, a 
principio dia 19.  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, 12 de fevereiro, estarão disponíveis 
na sede três vias físicas desta Ata e da deliberação 
003/2021, inerentes à aprovação realizada nesta reunião, 
a serem assinadas pelos presentes à reunião virtual, com 
posterior envio à publicação. 
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