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BOLETIM INFORMATIVO DA ELEIÇÃO E CANDIDATOS AOS CONSELHOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO AMERIPREV 

 

A Comissão Eleitoral, nomeada através da Portaria Ameriprev nº 06 de 10 de junho de 2021, 

em atendimento a Resolução Ameriprev nº 001 de 09 de junho de 2021, informa: 

 

1 – A eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal se dará no dia 15 de setembro de 2021 

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 estatutários e vinculados ao Regime Próprio de Previdên-

cia 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 e 

o oitavo 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 e o sexto 

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 colegiado. 

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 09 de junho de 2021, do art. 16 ao 22. 

 

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

 

CONHEÇA OS CANDIDATOS: 

 

Candidatos ao Conselho de Administração: 

 

1 – Antonio Grandin Junior: é servidor concursado desde 09/04/2012, possui Especialização 

em Administração Pública, Gestão e Liderança, é Bacharel em Comunicação Social e desem-

penha suas funções atualmente na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. 
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2 – Aristides Ranocchia: é servidor concursado desde 03/02/2014, possui escolaridade de nível 

técnico em edificações, atua no DAE – Departamento de Água e Esgoto. 

 

3 – Celso Roberto Fabricio Junior: é servidor concursado desde 06/02/2012, possui Especi-

aliação em Liderança e Gestão Pública, é Tecnólogo em Logistica e desempenha suas funções 

na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. 

 

4 – Janice Ferreira dos Santos: é servidora concursada desde 05/03/2012,  é Bacharel em 

Adminitração de Empresas e desempenha suas funções na Secretaria de Administração. 

 

5 – Márcio Roberto Pinto de Oliveira: é servidor concursado desde 20/01/2014,  é Bacharel 

em Engenharia Ambiental e Sanitária e desempenha suas funções no DAE – Departamento de 

Água e Esgoto. 

 

6 – Roberto Carlos da Rocha: é servidor concursado desde 03/10/2011,  possui ensino médio 

e desempenha suas atividades na Secretaria de Negócios Juridicos. 

 

7 – Sara Jani Faria Pedrini: é servidora concursada desde 01/08/2011,  é Bacharel em Psico-

logia e desempenha suas atividades na Secretaria de Negócios Juridicos. 

 

8 – Thayara de Oliveira Delírio Olivato: é servidora concursada desde 04/07/2011,  possui 

ensino médio e desempenha suas atividades na Secretaria de Administração. 

 

 

Candidatos ao Conselho Fiscal: 

 

1 – Camila Helena Fahl Kitzberger: é servidora concursada desde 15/08/2011, é Tecnologa 

em Gestão de Marketing e Vendas desempenha suas funções atualmente na Secretaria de Fa-

zenda. 

 

2 – Fernanda Mutti Bressanin: é servidora concursada desde 01/08/2011, é Licenciada em 

Pedagogia e desempenha suas funções atualmente na Secretaria de Administração. 

 

3 – Paulo Roberto da Silva: é servidor concursado desde 16/04/2012, é Técnico em Processa-

mento de Dados e desempenha suas funções atualmente na Secretaria de Fazenda. 

 

4 – Raíssa Pedrini Camero: é servidora concursada desde 10/07/2013, é Tecnólogo em Gestão 

Empresarial e desempenha suas funções atualmente na Secretaria de Administração. 

 

5 – Rogério Casagrande: é servidor concursado desde 05/03/2012, é Tecnólogo em Gestão 

Pública e desempenha suas funções atualmente na Secretaria de Meio Ambiente. 

 

6 – Vanessa Zucareli Westarb: é servidora concursada desde 20/05/2013, é Licenciada em 

Pedagogia e e atualmente cursando Ciências Contábeis e desempenha suas funções na Secreta-

ria de Fazenda. 
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