
CONSELHO DE

ADMINISTRACAO Fgi;rfeTde-Pfe`di..iDeSco2IdosSenitoresLlrfepisdoArrrfua

ATA      DA      1°      REUNIAO      EXTRAORDINARIA      D0      CONSELHO      DE
ADMINISTRACA0 DO AMERIPREV REALIZADA DIA 08/11/2019.

Aos  oito  dias  do  mss  de  novembro  de  dois  mil  e  dezenove,  no  Audit6rio Villa

Americana, sito a Avenida Brasil, 85, Centro, Americana,  Sao Paulo, as 9 horas

o  Conselho de Administragao  reuniu-se,  deu-se inicio a  reuniao extraordinaria,

com  a  presenga  dos  seguintes  conselheiros:  Mayara  lnacio  Basseto,  Renato

Gumier  Horschutz,   Lucas   Farias   de   Moares,   Antonio   Grandin   Junior,   Kelly

Cristina     Moreira     da     Silva,     D6bora     Pessina     e     Aristides     Ranocchia.

Compareceram,  ainda,  mediante  convite,  os  seguintes  membros  do  Conselho

Fiscal:   Ang6lica   Silva   Gasque   Dizaro,   Janice   Ferreira   dos   Santos,   Patricia

Gomes  Rosa  de  Oliveira,  Camila  Helena  Fahl  Kitzberger,  Bruna  Carla  Fagnani

e Maria Dulce Rigueto.  0 presidente do Conselho de Administragao,  Sr.  Renato

Gumier  Horschutz,  verificando  que  havia  ntlmero  suficiente  de  Conselheiros

para dar inicio aos trabalhos, fez a abertura da  reuniao.  Em pauta,  a discussao

sobre   quais   providencias   tomar  em   relagao   ao   processo   administrativo   n°

59/2019,   com   informaeao   apresentada   pela   Superintendente   do   Ameriprev

quanto ao acordo da compensagao de contribuig6es previdenciarias  referentes

a   valores   excedentes   dos   entes   DAE,   FUSAME,   e   Camara   Municipal,   ja

realizado. A reuniao se da  inicio com  o questionamento ao Conselho  Fiscal  se

este  tern  ciencia  do  acordo,  sendo  informado  que  nao  houve  comunicaeao

oficial  a este  respeito.  Os  membros do  Conselho  Fiscal  relatam  nao concordar

com todos os termos do acordo, com a ressalva de que o referido conselho nao

toma  decis6es,  tendo  objetivo  apenas  de  fiscalizar.   Por  tim,  o  Conselho  de

Administracao  decidiu  representar  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao

Paulo      e   Minist6rio   Publico   quanto   ao   acordo,   haja   vista   que   ambos   os

conselhos  tern  dtlvidas  sobre  as  consequencias  que  este  pode  acarretar  ao

equilibrio  financeiro  e  atuarial  do  plano  de  beneficios  do  Ameriprev.  Tamb6m

foi decidido que o conselho solicitara ao  lnstituto urn novo estudo atuarial,  para
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Saber os  impactos que este acordo trara.  Nada mais  havendo  a tratar e como

ningu6m  quisesse  fazer  o  uso  da  palavra  determinou-se  o  encerramento  da

reuniao.

1.     Renato Gumier Horschutz

2.    Antonio Grandin Junior

3.     Mayara lnacio Basseto

4.    Aristides Ranocchia

5.    D6bora pessina

6.     Kelly cristina Moreira da  silva

7.    Lucas Fariasde Moraes
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