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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV 

 

Ata C.F. n° 14/2022. Aos quinze dias de dezembro de dois mil e vinte dois, às nove horas em primeira chamada e as 

nove horas e quinze minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do 

BERTPREV para realização da décima primeira reunião ordinária de 2022, de forma presencial: Sr. Ronaldo Mendes – 

presidente, Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, 

Michelle Santos do Nascimento, Adriana dos Santos Rodrigues e o Sr. Diuver Clay. O Conselheiro, Sr. Diuver Clay de 

Oliveira Junior informou que sua ausência na reunião anterior ocorreu por motivo de férias. Dando início a reunião, o 

secretário informou que foram enviados ontem (14/12/2022), por motivo encerramento contábil, para análise e 

deliberação nesta reunião: Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de novembro/22, Balancetes da Receita e 

Despesa de novembro/22, Resultado das Aplicações Financeiras de novembro/22, Relatório da Consultoria Financeira 

acerca dos investimentos de novembro/22, Parecer do Comitê de Investimentos referente a novembro/22, calendário do 

exercício de 2023. Dando prosseguimento a pauta da reunião, deliberou o Conselho por unanimidade em analisar os 

documentos apresentados na reunião ordinária de janeiro de 2023, dado ao tempo limitado para a análise. Item 1. 

Análise do calendário das reuniões do Conselho Fiscal do exercício de 2023, deliberou o conselho por unanimidade 

em aprovar o calendário do exercício de 2023 que segue anexo a ata. Item 2. Análise de Processos, conforme relatório 

dos processos de aposentadorias homologadas em novembro/2022, relação anexa, sendo eles: processos nº 206/2022 

e 221/2021, e ainda, o processo nº 91/19 - controle de uso do veículo do BERTPREV, processos de despesa comum 

66/20, 09/22, 10/22, todos disponibilizados aos membros do Conselho para apreciação por amostragem dos 

procedimentos realizados. Após análise de alguns dos processos apresentados, deliberou o Conselho por unanimidade 

em ratificar a boa ordem dos processos. O Sr. Diuver Clay solicitou que fosse apresentado juntamente com o processo 

53/19, volume 3, os volumes 1 e 2 para apreciação na próxima reunião, assim como todos os processos que forem 

apresentados a este colegiado que também venham com os respectivos volumes, deliberou o Conselho em aprovar o 

solicitado. Item 3. Análise do Novo Regimento, após considerações quanto aos apontamentos feitos nos autos do 

processo 278/22, análise da procuradoria acerca da regularidade jurídica, deliberou o conselho em continuar os 

trabalhos nas próximas reuniões. Item 4: Assuntos Gerais. A Sra. Darci solicitou que o presidente oficie a Prefeitura 

(com cópia ao presidente do Conselho de Administração e Câmara Municipal) da urgência e necessidade de aprovação 

do aporte financeiro  conforme cálculo atuarial do exercício 2021 visto que a não tomada de providências até o momento 

põem em risco a saúde financeira do Instiuto/Município, deliberou o Conselho em aprovar o solicitado. Esta ata e seus 

anexos estarão disponibilizados na integra 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 11:30, 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   _________________ 
 
Marcelo dos Santos Pereira – Representante dos servidores ativos do Poder Legislativo   ___________________   
 
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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Calendário anual de Reuniões do Conselho Fiscal – 
2023 

 
Reuniões Ordinárias 

 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

27 24 31 28 26 30 

 
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

28 25 29 27 24 15 

 
Horário:  
9 horas 
 
 
 




