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BOLETIM INFORMATIVO DA ELEIÇÃO E CANDIDATOSAOS CONSELHOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO AMERIPREV 

 

A Comissão Eleitoral, nomeada através da Portaria Ameriprev nº 01 de 06 de janeiro de 2017, 

em atendimento a Resolução Ameriprev nº 001 de 06 de janeiro de 2017, informa: 

 

1 – A eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal se dará dia 04 de abril de 2017 das 09h 

às 16h, no Auditório Villa Americana, localizado no Paço Municipal, sendo apurados os votos 

e publicado os resultados na mesma data; 

 

2 – Poderão votar todos os servidores de cargo efetivo, que tenham optado pelo regime estatu-

tário e ficaram vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do município de 

Americana; 

 

3 – Serão eleitos 05 (cinco) Conselheiros titulares, com mandato de 02 (dois) anos, para integrar 

o Conselho de Administração; 

Serão considerados eleitos os 05 (cinco) servidores mais votados, enquanto o sexto, o sétimo, 

o oitavo, o nono e o décimo serão considerados suplentes. 

 

4 -  Serão eleitos 04 (quatro) Conselheiros titulares, com mandato de 02 (dois) anos, para inte-

grar o Conselho Fiscal; 

Serão considerados eleitos os 04 (quatro) servidores mais votados, enquanto o quinto, o sexto 

e o sétimo serão considerados suplentes. 

 

5 – Cada servidor-eleitor votará em até 05 (cinco) candidatos para o Conselho de Administração 

e em até 04 (quatro) candidatos para o Conselho Fiscal; 

O voto em mais de cinco candidatos para o Conselho de Administração ou em mais de quatro 

candidatos para o Conselho Fiscal invalidará o voto para o respectivo colgiado. 

Os votos em branco não serão computados para nenhum efeito. 

 

6 – Aos candidatos, quanto a divulgação de suas candidaturas, consultar a Resolução Ameriprev 

nº 001 de 06 de janeiro de 2017, do art. 16 ao 22. 

 

Mais informações no site: www.ameriprev.com.br 

 

CONHEÇA OS CANDIDATOS: 

 

Candidatos ao Conselho de Administração: 

 

1 – Abel Pereira: é servidor concursado desde 09/04/2012, possui Ensino Médio completo, e 

desempenha suas funções como Auxiliar de Farmácia na Secretaria de Saúde. 

 

2 – Acir de Paula Cruz: é servidor concursado desde 01/08/2002, é graduado em Direito, 

desempenha suas atividades na GAMA – Guarda Municipal de Americana na função de Guarda 

Civil Municipal. Durante o período de 2010 a 2015 exerceu a função de Corregedor da GAMA, 

concomitante à função de Subinspetor na mesma Autarquia. 
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3 – Antonio Paulo Alves: é servidor concursado desde 24/03/1992, possui o Ensino Médio 

completo, é lotado atualmente na Secretaria de Negócios Jurídicos – Procon. Participou de vá-

rias Comissões e Conselhos da Prefeitura, inclusive foi membro do Conselho de Administração 

nos anos de 2011 à 2013. 

 

4 – Aristides Ranocchia: é servidor concursado desde 03/02/2014, possui escolaridade de nível 

técnico, atua no DAE – Departamento de Água e Esgoto na função de Fiscal. 

 

5 – Cássia Regiane Reinhel Carmona: é servidora concursada desde 16/11/2009, possui es-

colaridade de nível superior, atua como Analista Administrativo no DAE – Departamento de 

Água e Esgoto. 

 

6 – Daniela Aparecida Alves: é servidora concursada desde 01/07/1991, é bacharel em Comu-

nicação Social, atua na Assessoria de Imprensa no Paço Municipal e Secretarias, já foi Subse-

cretária da Unidade de Imprensa, Encarregada da Assessoria de Imprensa, Assessora de Im-

prensa e Redatora da Assessoria de Imprensa. Foi Presidente do Conselho Municipal de Com-

bate as Drogas e participou da Comissão de Estudos para Implantação de Carreira dos Servido-

res. Atualmente é membro eleito do Conselho de Administração, pleiteando a reeleição. 

  

7 – Dario Martins Dell’Agnezze: é servidor concursado desde 04/06/2012, possui Nível Su-

perior de Tecnologia em Processamento de Dados, Pedagogia e Artes Visuais. Atua como Pe-

dagogo no Setor de Planejamento da Secretaria de Educação. 

 

8 – Everton Martins de Lima: é servidor concursado desde 16/10/2002, possui Bacharel em 

Teologia e em Direito, pós-graduado em Direito Público e em Direito Municipal, pós-gradu-

ando em Direito Constitucional e Administrativo e em Direito Penal e Processual Penal. De-

sempenha a função de Técnico de Segurança do Trabalho na Unidade de Recursos Humanos 

da Prefeitura, sendo atual membro eleito do Conselho de Administração, pleiteando a reeleição. 

 

9 – Jerusa Alves Rossi: é servidora concursada desde 07/07/1997, possui escolaridade em Ní-

vel Técnico, exerce a função de Auxiliar de Enfermagem no Instituto Médico Legal atualmente. 

Também atuou por 10 (dez) anos na Garagem Municipal, bem como no Hospital Municipal e 

Posto do Gramado, inclusive já foi eleita como membro da CIPA. 

 

10 – Maria Janete Pasqualetto: é servidora concursada desde 01/08/2011, é graduada em 

Pedagogia, desempenha suas atividades na Secretaria de Educação, atuando como Pedagoga. 

 

11 – Maria Socorro de Carvalho: é servidora concursada desde 02/10/1989, possui habilita-

ção em Magistério e Técnico em Contabilidade, desempenha suas atividades na Secretaria de 

Administração, sendo atual membro do Conselho de Administração, pleiteando a reeleição. 

 

12 – Renato Gumier Horschutz: é servidor concursado desde 09/01/2012, Bacharel em Ciên-

cias Jurídicas, desempenha suas atividades na Secretaria de Negócios Jurídicos como Procura-

dor Jurídico, e no ano de 2015 atuou como conselheiro no Conselho de Administração. 
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13 – Sônia Maria Anelli Bissi: é servidora concursada desde 19/09/1991, graduada em Comu-

nicação Social. Desde 1997 coordena o SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão, setor da 

prefeitura que recebe reclamações e sugestões. Também administra a área de telefonia da Pre-

feitura, e atualmente é membro do Conselho Fiscal pleiteando a eleição no Conselho de Admi-

nistração. 

 

14 – Vanderlei Cristiano Palauro: é servidor concursado desde 11/01/2010, graduado em 

Ciências Contábeis. Atua na Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos.  

 

 

Candidatos ao Conselho Fiscal: 

 

1 – Ágata Luana Savi Aiello: é servidora concursada desde 11/11/1991, é bacharel em Ciên-

cias Jurídicas, desempenha suas funções na Secretaria de Negócios Jurídicos, sendo atual mem-

bro eleito do Conselho Fiscal, pleiteando a reeleição. 

 

2 – Gilberto Hackmann: é servidor concursado da Câmara Municipal desde 1982, atualmente 

ocupa o cargo efetivo de Coordenador de Administração, Finanças e Orçamento, é graduado 

em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis. Na Câmara Municipal atuou como 

presidente de Comissão Permente de Licitações por diversos mandatos, Pregoeiro, participou 

do desenvolvimento e implantação de diversos projetos, experiência na elaboração de editais 

de licitações, e secretariou Comissões Processantes de Inquérito. É o atual presidente do Con-

selho Fiscal, pleiteando a reeleição.  

 

3 – Hélio Annanias Neto: é servidor concursado desde 14/03/2000, possui curso técnico em 

Agrimensura e é Bacharel em Teologia. Desempenha suas funções na Secretaria de Planeja-

mento na função de Técnico Agrimensor, tendo como atribuições executar levantamentos to-

pográficos para fins de projetos, desenhos técnicos, demarcações de áreas públicas, assistência 

técnica em projetos judiciais, análise de documentos e processos administrativos de usucapião, 

retificação de áreas e diretrizes, bem como atendimento ao público e profissionais sobre ques-

tões técnicas.  

 

4 – Nilza Regina Cordeiro Gallucci: é servidora concursada desde 25/11/2002, possui curso 

técnico em Contabilidade, desempenha suas atividades no SAC – Serviço de Atendimento ao 

Cidadão recebendo e redirecionando as reclamações e solicitações dos cidadãos de uma forma 

geral, por ligações telefônicas, e-mails e presencialmente no balcão de informações do Paço 

Municipal. Sendo atual membro eleito do Conselho de Administração, pleiteando eleição no 

Conselho Fiscal. 

 

5 – Rosângela Grams de Oliveira Santos: é servidora concursada desde 29/03/1995, é gradu-

ada em Gestão Pública, e pós graduada em Administração Pública e Gerência de Cidades, de-

sempenha suas atividades na Secretaria de Negócios Jurídicos. Sendo atual membro eleito do 

Conselho de Administração, pleiteando eleição no Conselho Fiscal. 

 

6 – Thiago Sabino de Souza: é servidor concursado desde 15/03/2010, é Bacharel em Teologia 

e está cursando o 2º período do curso de Direito. Desempenha suas atividades na GAMA – 

Guarda Municipal de Americana na função de Guarda Civil Municipal. Realizou alguns cursos 
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promovidos pela SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública, tais como: Uso Pro-

gressivo da Força, Aspectos Jurídicos da Abordagem Policial, Gerenciamento de Crises e Iden-

tificação Veicular 1. 

 

7 – Wagner José Salvato: é servidor concursado desde 14/10/2008, possui graduação em Tec-

nólogo Têxtil e Técnico em Edificações, está cursando a última disciplina do curso de Direito. 

Exerce a função de Auxiliar de Farmácia, lotado na Secretaria de Saúde. Membro ativo de 

diversos movimentos sociais como associação de moradores, centros acadêmicos, Conselho 

Municipal de Saúde e CIPA do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. 
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