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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e vinte e dois, quinta-feira, devidamente 
convocados de forma virtual pela Presidente do CMP 
Fernanda Aline Ferreira Sampaio, foi iniciada reunião 
ordinária do CMP. Conforme prévio acordo, 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; o Diretor Administrativo Michel de 
Souza Assunção Brinco; do Diretor Jurídico Carlos 
Gustavo Pereira Braga e do Gestor de Investimentos 
Carlos Midosi da Rocha. Em primeira chamada  
presentes os membros Paulo César Gomes de Oliveira, 
Erenita Matos Silva Lemos, Cleusa Maria de Freitas 
Portugal, Juliano Mello Silva e Giovana Fagundes dos 
Santos, verificando-se o quorum de instalação. A 
Presidente elencou o tema do dia, sendo o parecer do 
Comitê de Investimentos, competência novembro de 
2021, conforme previamente disponibilizado e avaliado 
pelos membros deste CMP.  O Parecer foi aprovado 
por unanimidade; gerando a deliberação nº 001 de 
2022. Foram analisadas também as alterações que se 
fizeram necessárias na Política de Investimentos do 
Paty Previ para o exercício 2022, após o advento da 
Resolução nº 4.693, de 25/11/2021 do Conselho 
Monetário Nacional- CMN, resolução esta, após a 
publicação da Deliberação nº 025, de 25/11/2021. 
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Esclareceu-se que não obstante a mesma data para a 
citada resolução quanto da Deliberação 025/2021, o 
CMN demorou a publicar a resolução. A nova política 
de investimentos também foi aprovada por 
unanimidade, gerando a deliberação nº 002 de 2022. 
Após o encerramento pela Presidente do CMP, o 
Diretor Jurídico fez 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 das deliberações, a partir de sexta 
feira dia 28 de janeiro, a serem assinadas pelos 
presentes à reunião virtual, com posterior envio à 
publicação. 
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