
Arâ CA. nô 1412019. Aos vinte ê um dias dê novêmbro de 2.019, às 09i30hs, na sede do BERTPREV,
reuniram-se os membros do Conselho Admtnistrativo do lnstituto Sr. Waldemar Cesar Rodriguês de
Andíadê - Presidente da BERTPREV e os consetheiros, Srs. Ronatdo l\,,|êndês, Luiz Antônio Batista
Simões, Fêbiâno Telês de Olivera, André Girenz Rodrigues, Adriêna dos Santos Rodrigues, Vanderlei
Poletto e o suplente Jâime Furtado de Me o Júnior, com a presenÇa da SÍa. Rêjene Wéstin da Sitveira
Guimarães - Coordenadora JurÍdico-Previdenciária, da Sra patri;ta Remos Oúarêsma - Técnica em
Contabilidadê, da Sra Kátia Hidalgo Daia - mêmbro do Controle lnteÍno, e do Sr. Roberto Casslano
Guêdes - Secretário de Administração e Finanças do l\/uniclpio Registra-se a âuséncia do conselheiro
Àrarcelo dos Santos Perêirê, conforme informado êm eta de reu nião- a nterior Regulariza-se a renúncia
do conselheiro Phelippe Sântos do Bom Sussesso, efetivada em setembro/2oú e ê possê de seu
suplente, Andíé cirenz Rodrigues, ocupando a funÉo de secretário. Na sêquência o SÍ. André lembrou
aos pJêsêntes que Íoram ênviados por ê-mailos arquivos com ês atas do comitê de investimentos n. 4.1,
42, 43, 44 e 45t19 (atas dê outubro/20.t9), RetatóÍro de investimentos outubro/2o19, hformou ainda que
as atias ênconfêm-se disponlveis no site do BERTPREV, e dâ minutê do projeto dê Lei quê trata da
altêraçáo das Leis lúunicipais 95/.13 e 129/95. passou-se a apreciação dãs atas do Comitê dê
lnvêstimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendai as al;s n"" 4i,42,43 e 44 e 45llg(atâs de outubro/2019). lniciados os kabalhos, â Sr. Watdêmar Cêsar presic,ente do lnstituto.

REUNIÃO ORDINÁRIÂ DO CONSf,LHO ÁDMINISTRÀTIVO

apresentou o relatório dos investimentos do mês de outubro/2019 em resumo o resultado dos
hvestimentos foa de R$ 561.197.11S,29, obtêndo umê variaÉo positiva êm virtude de marcaçáo a
mercado de RS'13.670.074 56

Consta êm ata quê, em atenÉo ao requêrimento prolocolado pelo Sr André dos Reis Sergentê oconselheiro Luiz Antonio entende que náo há o que ser retratado, pois o comentário não dizia a respêito
à proposta comeÍciat em si Nâ sequência, deu-se inlcio à dÉcussão do projeto de Lei que tratê da
alteraçào das Leis [4unicipais 95i í3 e 129/9 5, com todas ês previsóes já aprovadas por este Conselho
anteriormente ê de acordo com as noves disposiçÕes dã pubticaçáo da Emenda Constitucional n.
103/2019, com exposiçôes rêalizadas peto Sr. Roberto Cassiano e pêla SÍa Rejane dos principêis
aspectos envolvidos na minuta Fica deliberada a convocaÉo de reunião elÍraordrnária para segunda-íeta, 25h112019, às O9:OO, para o inÍcio dês discussóes, momênto em quê será tembém apreciada a
minuüa da adequaçáo orçêmentária para 2020. Por conseguinte, ficâ detibera do ao BERTPREV o estudoparê instituiÉo de remuneraÉo aos conselheiros do BERTPREV, equivalente a 40% do vêncimento
pacÍráo no nível salarial í0-A do podeÍ Executivo Cenkê|, a ser êpreciado e discutido vrsêndo a
âprovaÉo arnda em contexto da prêsênte minuta. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados parâ
consulta no site do BERTPREV, www bêrtprev sp.gov.br. Nada mais havendo a hatar, encerrou-se a
reuniáo às í'1:30, sendo lavrêdê a ata por mim, André Girenz Rodrigues que âpós lida ê disculidâ a
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Més Saldo Anterior Saldo Atual Retorno Retorno (7o) Meta (%)

JânêiÍo 452.636.394,09 470.256 135,03 21.172.852,69 4,65yo 0,83%

Fevêreiro 470.256.135,03 475.844 679,44 -2.102 991 .2s -0.500/o 0,90%

lVarço 47 5.U4.679 .44 477 33A.ü7 ,48 712.111,27 0 16% 1,19%

Abril 477 338 817 .48 485.277 245,44 6 623.427,96 1,384/o 1,06%

[4êio 485.277 245,44 499.332.417.54 13 2í1.000,30 2,73% 0,uo/.

Junho 499.332.417.U 517.322.175,59 16.939.758,04 3,380/o 0,45%

Julho s1! 322.175,59 531 750.409,16 8.200.233,s5 1,58% 0,72%

Agosto 53'1 750.409,16 5U 291.422,33 1.587.003,70 0,310/o 0,62%

Selembro 534 291.422,33 546.573.040,73 10.046.618,40 1,876/0 0,45%

Outqbro 546.573.040,73 561.197.115,29 13.670.074,56 2,490/a 0,63%

Total 90.060.089,22 19,460h 7,75y.

mesma foi colocada êm votaçáo e aprovada po r unanimidade que segue âssinada pêlos prêsentes
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WaldemêÍ César

Ronaldo Mendes

Luaz Antônio Batista Simóes

Fâbiano Teles de Oliveira

André Girenz Rodrigues

Adriana dos Santos Rodrigues

Vandeílêi Poletto

Jaime FuÍtado de l\Ielo Jún

Rêlane Westin da Silveira ui

Patrícia Ramos Quaresma

Kátia Hidalgo Daia

Roberto Cassiano Guedês
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