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Aos vinte e cinco 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 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, Rodrigo Barsano de Souza e Silvana de 
Oliveira Vianna. Verificando-se o quorum de instalação. A 
Diretora Presidente e o Presidente do CMP expuseram os 
detalhamentos financeiros para a previsão de gastos 
administrativos de manutenção do RPPS para 2021, bem 
como a autorização, pela Portaria nº 19.451, de 
18/08/2020 da Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho- SEPT, bem como o enquadramento do PATY 
PREVI como RPPS de médio porte, que a taxa de 
administração possa passar a 0,5% ao ano, tendo se 
também em vista que o parâmetro se alterou, sendo o 
atual o “somatório da remuneração de contribuição de 
todos os servidores ativos vinculados ao RPPS”. 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 26 
de fevereiro, estarão disponíveis na sede três vias físicas 
desta Ata e da deliberação 004/2021 inerente à 
aprovação realizada nesta reunião, a serem assinadas 
pelos presentes à reunião virtual, com posterior envio à 
publicação. 
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