
ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e cinco dias de maio de 2.017 , as 09:30hs, na sede do Bf RtpREV, reuniram-se
os membros do Conselho Administrativo do lnstituto Sr: Alexandie Hope Heirera
Presidente do BERTPREV os conselheiros, Ronaldo'Mendes, Clayton Faria Sihmidt,
Nicholaj Pschetz, Adriana dos Santos RodrigueS, Maristela Regina Teodoro Costa,
lvanildes dos Santos e Phelippe Santos do Bom SussesSo.O Sr. Phelippe lembrou aos
presentes que foi enviado por e-mail o arquivo com o estudo realizado pela Sra. Rejane
Westin da Silveira Guimaries de Godoi acerca da eleigSo do comit6 de investimentos,
mandato 201712021.Que apos an5lise e alteragOes teve aprovada a minuta que segue
anexa a esta ata.Nada mais havendo a u-se a reuni6o ds 12:00, sendo
lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do
todos segue assinada pelos presentes.

sesso que apos lida e aprovada por

Alexandre Hope Herrera

Ronaldo Mendes

Clayton Faria Schmidt

Nicholaj Pschetz

Adriana dos Santos Rodrigues

lvanildes dos Santos

Maristela Regina Teodoro Costa

Phelippe Santos do Bom Sussesso
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REGU

Estado de S5o Paulo

MINIJTA

RESOL No.... CA/BERTPREV

LAMENTO DAS ELE PARA O C
a

MITE DE INVESTI MENTOS
BERTPREV - MANDATO 2017/2021

"Disp6e Sobre o regulamento pariis eleig6es de membros para
comit6 de lnvestimentos =do lnstituto dos servidores pf blicos
do Municipio de Bertioja - BERTPREV,!

Disposig6es lniciais

Artigo 1o - A eleigSo prevista no artigo 114 da LC n,o 95/13 e suaS

alterag6es, para composigSo do Comit6 de lnvestimentos, observard os preceitos

deste regulamento.

Art. 20. Antes da publicagSo de ptazo para as inscrig6es dos

candidatos, os Conselhos Oo ALnfpREV retrnir-se-6o para a decisdo dcerca da

faculdade conferida pelo artigo 116, par1grafo unico da LC g5/13, e de1nigio da

data de eleigSo.

Das Inscrig6es

Art. 3o. Cumprida disposigSo anterior, abrir-se-6 prazo para a
inscrig6o de candid''atos a membro do citado comit6, que deverio requerer por

escrito a sua inscrigio e atender ao disposto no artigo 114 da LC 95/13, isto 6,,
serem est6veis e possuirem.certificagSo em mercado financeiro, exigida pela

Secret6ria de Previdencia Social

, +.a,, -
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Estado de S5o Paulo

S 1o. O pedido serS protocolado no BERTPREV, localizada d rua

RaFael Costdbile, no 596, Centro, e encdminhado do prdsidente do instituto, no

periodo de 12 a 14t06117, das 09:00 ds 11:30 hs e das 13:30 ds 16:00 hs.

S 2o. Juntamente com o requerimento, conforme Moddlo Anexo l,

dever6 ser apresentado documento h6bil qtre comprove a certificagSo exigida.

Art. 4o. Logo ap6s as inscrigOes, o BERTPREV publicar6 na

imprensa oficial do Municipio a relagSo dos servidores aptos a concorreiem ds

eleigOes.

' Artigo 50. O servidor que tiver sua inscrig6o impugnada, poder6

recorrer por escrito, no prazo de dois dias 0teis, contados da data da publicagSo na

imprensa, para o Presidente do BERTPREV, que dever6 decidir em igual ptazo,

sendo o resultado divulgado pela imprensabficial do Municipio.

Parigrafo Unico No prazb de apieciagio do recurso pelo

Presidente do BERTPREV com parecer da Procuradoria, poder5 ser dada a

oportunidade ao servidor recorrente para a regularizag6o do vfcio que gerou a

impugna96o.

Da VotaQio

Ait.-6o. Na hipotese de membros dos conselhos se candidatarem,

fica16o impedidos de participar da vota96o, convocando-se seus respectivos

suplentes, desde que n5o sejam candidatos.

Art. 70. Com vistas ao previsto no artigo 20 do presente r€gulamento

4

a votagio ocorrer6 da seguinte forma

a\
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Estado de S5o Paulo

I .- Na hipotese de ren0ncia a faculdade indicada no artigo 2o, ddverao os

coi"selheiros votar em 5 candidatos ao comit6 de investimentos, ind6pendehte de

serem atuais membros ou novos candidatos, erh c6dula onde estarao.todos os

candidatod agiupados conjuntamente, rubricada pelo Presidente do BERTPREV;

ll - Na hipotese do uso-da faculdade indicada no artigo 20, deverao os conselheiros

votar em 3_ candidatos, origin6rios da atual formagSO do comit6 de investimehtos,,e 2

dentre os novos candidatos, em c6dula onde estarSo 2 grupos de candidatos (atudl

formagSo de um lado e novos candidatos ao lado), rubricada pelo Presidente do

BERTPREV;

lll- Em caso do uso da faculdade indicada no artigo2o, caso nio haja inscritos em

n0mero necess6rio para o preenchimento do segmehto dos atuais membros,

deverdo os conselheiros votar nos inscritos existentes e nog demais novos

candidatos, em c6dula onde estarSo 2 grupos de candidatos (atual formagio de um

lado e novos candidatos ao lado), rubricada pelo Presidente do BERTpREV;

lV - Em caso do uso da'faculdade indicada no artigo 20, caso nao haja inscritos em

n0mero ne-cessdrio prt, b preenchimento do segmento dos novos candidatos,

deverSo os conselheiros votar nos inscritos existentes e nos demais candidatos do

segmento dos atuais membros, em c6dula onde estardo 2 grupos de candidatos

(atual formagSo de um lado e novos candidatos ao lado), rubricada pelo Presidente

dO BERTPREV.

Par6grafo 0nico - As cedulas ser6o depositadas em urna para posterior apuragao
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Da apuragio

Art. 80. Ap6S a votagSo, o Pres do BERTPREV far6

))

apuragdo dos votos

I



Btiltl'PRlitV
Estido de Sdb Paulo

$ 10 Na ausencia do Presidente a apuragao sera realizacia pela

Coordenadora J uridico-Previdenci6ria

$ 20 Serd considerado empate entre candidatos apenas a igualdade

de votos em relagio ds riltimas vagas dentre os menos votados; que ser6

solucionado por nova rodada de votagSo dentre os empatados, votagio esta nominal

e aberta a todos. Caso persista o empate, 'ser6 eleito o candidato com ci maior

tempo de efetivo exerclcio no municipio de Bertioga.

Art. 90. SerS cohsideradovoto vSlido aQuele que for atribuido ao

candidato sem qualquer margem de d0vida.

Art. 10. Ser6 considerado nulo o voto que
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Permita o conheciriiento do seu autoi;

Que n6o esteja rubricado pela coiniss6o;

Que nio possa, com bxatidio e certeza, ser computado para

qualquer candidato.

Que contenha na c6dula indicagdo mdior de escolhidos que o

n0mero de vagas disponiveis.

t-

il-

ilt-
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Art. 11. Os votos em branco e os votos nulos (que se

enquadram no disposto no artigo 90) sei6o desprezados e nio ser6o incluidos para

qualquer fim.

Da Proclamagio dos resultad6s

Art. 12. Concluida a apuragio, ato continuo serS proclamado

ldo Municip

(

resultado oficial,o qual ser6 divulgqd

,l)

ona p rensa
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DoS Recursos

Art. 13. As impugnag6es apresentadas no decorrer da votagSo e

apuragSo serSo discutidas e analisadas de pronto pelo Presidente do BERTPREV ou

seu substituto, com decisio fundamentada e registrada em ata da reuniSo.

"Da 
Po"Sse

Art. 14. A posse ser5 dada no dia 24107117, ds 10:00 horas, na

sede do BERTPREV, pelo Presidente do BERTPREV, hos termos do artigo 114 dd

LC 95/13.

Art. 15. Esta Resolugdo entra em vigor na data da sua

publica96o.

Bertioga, _ de de 2.017

Presidente do Conselho
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MODELO ANEXO I

REQUERIMENTO

Ao Presidehte dci BERTPREV

Eu, (norhe completci), venho por

meio deste requerer a minha inscrigdo para concorrer ao mdndato 2.017-2.021,

como membro do Comit6 de lnvestimentos, de acoido com as bases e

especificag6es contidas na LC95/13 e no ROgulamento das eleig6es - ResolugSo no

.......CA/BERTPREV, publicado no Boletim Oficial do Municipio.

Ademais, declaro para os devidos fins serem verdadeiras as

afirmagOes abaixo, bem como anexo ao presente o docuinento'solicitado no artigo

3o, S 2o do mencionado. regulamento.

Nom6:

Lotag6o: P[UB( ) Cdmara( ) Bertprev( )
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Estado de S5o Paulo

Reg

Data de ingresso no's6ivigo priblico m'unicipal de Bertiog a: I I

Est6 em periodo de avaliagSo de estdgio probat6rio ( ) 9im ( ) Nao.

CertificagSo exigida:

Funcional no

Bertioga, _ de

.,{.

Assinatura

!:

de"2.017

t



BERTPREV

Oficio no 062117 - BERTPREV.
Ref.: Proc. Adm. N". 09/17 - BERTPREV
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Estado de S5o Paulo

Bertioga, 23 de maio de 2017

CAffiARA IVIUNlCIPAL DE gERTIOSA
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Conforme deliberagfio do Conselho Administrativo,

'em fltima reuniSo, conforme c6pia de ata anexa, vimos pelo presente solicitar

de Vossa Senhoria que as minutas d:_prgjgto: de legislag6es aprovadas pelo

conselho que sofrerem modificag6e's -no entio para a Cdmara sejdm

reencaminhadas a este conselho para ci6nciJeiranifestagso

\:\" Sem"mais, agradecemos a atengfo dispensada e
\,

renbvamos protestos de estima e 6onsiderag6o.
t'
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)e DRE HOPE*'P,.BEStDENTE

a. r!
llustrlssimos Senhores
ROBERTO CASSIANO GUEDES
Secret6rio de Administragio e F
de Bertioga SP.

E ADRIANE CLAUDN TTICiNEIRA NOVAES
inangas e Procuradora Geral do Municipio

C/ c5pia para Gimara Municipal de Bertioga. _

o
\

Sede: Rua Rafael Cost6bile, no 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000-
Fone: I 3 33 19.9292 E.mail: contato@bertprev.sp.gov.br


