
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e um dias de julho de 2.016, ás 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os

membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antônio Carlos de Souza - Presidente

do BERTPREV e os conselheiros, Ronaldo Mendes, Clayton Faria Schmidt, Adriana dos

Santos Rodrigues, Nicholaj Pschetz, Ivani Aparecida Correia, Phelippe Santos do Bom

Sussesso, Sr. Alexandre Hope Herrera - Coordenador Administrativo-Financeiro e a Sra.

Maria Carolina Chamarelli Signorini - Procuradora do BERTPREV. Iniciados os trabalhos,

foi informado pela conselheira Ivani que no dia da última reunião ordinária não pode

comparecer por motivo de falecimento de pessoa próxima à sua família e o velório ter sido

agendado para o mesmo dia da reunião, deliberou o conselho por justificar sua ausência,

na seqüência o Sr. Phelippe informou que a conselheira Ivanildes avisou que não pode

comparecer na reunião por estar de licença médica, avisou ainda que seu suplente

também não está bem de saúde, sendo assim nessa reunião os representantes legislativos

não estarão presentes, deliberou o conselho por justificar sua ausência. O Presidente

lembrou a todos de que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de

investimentos n° 22, 23, 24, 25, 26 e 27/16 e a minuta do código de ética do BERTPREV,

estando aberta a considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer

esclarecimento, passou-se a apreciação das atas do comitê de investimentos, deliberou o

conselho por unanimidade em referendar as atas. Dando continuidade na reunião, passou-

se à apreciação da minuta do Código de Ética, processo administrativo n°081/16, com as
devidas alterações conforme solicitado na reunião de 16/06/16, deliberou o conselho em

aprovar por unanimidade a minuta. Na seqüência, conforme deliberado na reunião de

16/06/16 onde a Sra. Rejane explanou acerca da Súmula Vinculante STF N°42 frente à LC

95/13 art. 32, manifestando a inconstitucionalidade do reajuste de vencimentos de

servidores municipais aposentados a Indices^federais de correção monetária, na ocasião

foi sugerido adotarmos os mesmos índices ísoncedidos aos ativos, ficando para esta
reunião a continuação da discussão, deliberou\por unanimidade o conselho que sejam
concedidos os mesmos índices aplicado; aos ativos. Nada mais havendo a tratar,

encerrou-se a reunião às 11:00 h, serujo livradas ata por mim, Phelippe Santos do Bom

Sussesso que após lida e aprovada P$joúj >isegue assinada pelos presentes.
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