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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV 

 

Ata C.F. n° 12/2022. Aos vinte e um de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas em primeira 

chamada e as quatorze horas e quinze minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do 

Conselho Fiscal do BERTPREV para realização de reunião extraordinária, de forma presencial: Sr. Ronaldo 

Mendes – presidente, Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário, Darci Pereira de Macedo, Michelle 

Santos do Nascimento, Adriana dos Santos Rodrigues e Diuver Clay de Oliveira Junior. Registra-se a 

ausência do conselheiro Sr. Marcelo dos Santos Pereira. Dando início a reunião, o secretário informou que 

foram enviados todos os documentos necessários, sendo eles, a LC 95/13, a LC 167/22, o atual regimento 

interno do Conselho Fiscal. Após explanação do Sr. Ronaldo acerca de como seriam conduzidos os 

trabalhos, passou-se a leitura e debate do novo regimento, ao final dos trabalhos, deliberou o Conselho em 

encaminhar a minuta do novo Regimento Interno do Conselho Fiscal para análise da procuradoria do 

BERTPREV quanto a regularidade jurídica. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no 

site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho Sr. 

Ronaldo Mendes deu por encerrada a reunião às 16:h30min, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos 

do Bom Sussesso, e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e 

segue assinada pelos presentes.     

 

 Conselheiros Titulares 

                                                       
Adriana dos Santos Rodrigues – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo   ____________________ 
 
Diuver Clay de Oliveira Junior – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo   _____________________ 
 
Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados aposentados e pensionistas   ________________________ 
 
Michelle Santos do Nascimento – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo   _____________________ 
 
Phelippe Santos do Bom Sussesso - Representante dos servidores ativos do BERTPREV   ______________________ 
 
Ronaldo Mendes – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo   _________________________________ 
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