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Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte e dois, quinta-feira, devidamente 
convocados de forma virtual pela Presidente do 
CMP Fernanda Aline Ferreira Sampaio para a 
reunião ordinária do CMP. Em primeira chamada,   
presentes os membros,Cleusa Maria de Freitas 
Portugal,  Marcus Paulo da Silva Lima, Juliano 
Mello Silva e Cátia Maria Consentino. Registra-se 
a primeira participação da nova titular 
representando os pensionistas, Sra. Vanda Dias 
de Castro Mota, substituindo Erenita Matos Silva 
Lemos, que se afastou a pedido, tendo sido tudo 
regularizado pela Portaria nº 317/2022- G.P., de 
18 de maio de 2022. Em seguida, verificou-se o 
quorum de instalação.  Presentes também o 
Gestor de Investimentos Carlos Midosi da Rocha, 
e o Diretor Jurídico Carlos Gustavo Pereira Braga 
ao qual se incumbiu se lavrar esta Ata. A 
Presidente elencou o tema do dia, sendo o 
Parecer do Comitê de Investimentos, referência 
mês de março de 2022 previamente 
disponibilizados aos membros deste CMP; 



gerando a deliberação nº 009 de 2022, sendo a  
Deliberação supra citada e esta Ata enviadas pela 
Diretoria Administrativa à publicação. O diretor 
jurídico pediu a palavra para registrar, uma 
pequena incorreção que vinha sendo gerada no 
cabeçalho das Atas deste exercício 2022, onde 
estava sendo grafado “exercício 2021”.  Desta 
forma, tendo sido a incorreção detectada pela 
Diretoria de Controle Interno, encaminhamos para 
ciência e autorização de que, por extrato, seja 
feita a correção por Diário Oficial. Sem mais para 
tratar, foi tudo achado justo e conforme, 
encerrando-se a reunião com a lavratura desta 
Ata. 
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