
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezessete dias de maio de 2.018, ás 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do

Conselho Administrativo do Instituto Sr. Alexandre Hope Herrera - Presidente do BERTPREV os

conselheiros titulares Srs. Luiz Antônio Batista Simões, Adriana dos Santos Rodrigues, Ronaldo Mendes,

Fabiano Teles de Oliveira, Marcelo dos Santos Pereira e Phelippe Santos do Bom Sussesso e os suplentes

Sr. Jaime Furtado de Mello Júnior, Vanessa Prado Signorini e Dulce Campos de Lima, com a participação

da Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godói - Coordenadora Jurídico-Previdenciária do Bertprev,

registrando a ausência justificada do Sr. Antônio Carlos Gomes. Na seqüência o Presidente, lembrou aos

presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos n° 14, 15, 16

e 17/2018 (atas de abril/2018), e relatório de investimentos do mês de abril/18, todos seguem em anexo a

ata, acrescentou que todas as atas enviadas estão disponibilizadas no sítio eletrônico do BERTPREV,

quanto o relatório de investimentos do mês de abril, informou que será criado local no site para a inserção

da informação. O Presidente em continuidade, conforme deliberação do conselho em reunião ordinária

anterior, deu posse como suplentes os Srs. Jaime Furtado de Mello Júnior, Vanessa Prado Signorini e

Dulce Campos de Lima. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o

conselho por referendar as atas n° 14, 15, 16 e 17/18 com abstenção do conselheiro Luiz Antônio. Em

continuação, o Sr. Alexandre apresentou quadro com o resultado dos investimentos no mês abril de 2018

que foi de R$ 418.476.230,22, obtendo uma variação negativa de R$ 156.523,69.

Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Saldo Anterior

385.467.812,33

406.017.976,10

410.112.349,75

417.016.417,93

Saldo Atual

406.017.976,10

410.112.349,75

417.016.417,93

418.476.230,22

Total

Retorno

17.365.061,32

2.962.678,01

4.028.182,92

-156.523,69

24.199.398,56

Retorno (%)

4,47%

0,72%

0,78%

-0,05%

6,25%

Meta (%)

0,80%

0,74%

0,58%

0,71%

2,85%

Na seqüência o Sr. Phelippe explanou acerca do Programa de Certificação Institucional e Modernização da

Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios (Portaria MPS n° 185/2015, alterada pela Portaria MF n° 577/2017)", por essa nova

regulamentação algumas modificações na atual estrutura legal e administrativa do BERTPREV deverão ser

alteradas para que se possa receber a Certificação Institucional citada. Foi informado pelo Sr. Phelippe que

alguns processos administrativos dentro do Bertprev foram iniciados para tratar sobre as questões. Desta

forma foi deliberado pelo Conselho por Unanimidade que fosse formatado de forma didática as alterações,

de forma separada, que seriam necessárias, com apresentação de hipóteses de solução variantes, que

deverão ser envidas aos Conselheiros para debate na próxima reunião. Foi deliberado pelo Conselho

quanto ao tema "paridade", no tocante a composição dos Conselhos, ficou deliberado que o Jurídico do

Bertprev efetuasse consulta, junto ao órgão competente, sobre que ótica deveria ser compreendido a

paridade: se através de escolha do membro do conselho para representar órgão empregador determinado

ou se a paridade se reflete em numero de participantes iguais entre empregador e empregado, e a sua

forma de escolha (eleição ou indicação). Nada rrjai^ havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12:00,[
sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do]

assinada pelos presentes.
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