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ATA  DA  5°  REUNIAO  ORDINARIA  DO  CONSELHO  DE  ADMINISTRACAO  DO
AMERIPREV REALIZADA DIA 09/03/2020

Aos  nove  dias  do  mss  de  mango  de  dois  mil  e  vinte,  no  Audit6rio Villa  Americana,

sito a Avenida Brasil, 85,  Centro,  na cidade de Americana, estado de Sao Paulo,  as

dez   horas,   o   Conselho   de   Administragao   reuniu-se   e   deu-se   inicio   a   reuniao

ordinaria,   com   a   presenga   dos  seguintes  conselheiros:   Antonio   Grandin   Junior,

Aristides  Ranocchia,  Claudia  Borelli,  Dario  Martins  Dell'  Agnezze,  D6bora  Pessina,

Kelly Cristina Moreira da Silva,  Mariana Bordao Consoli e Renato Gumier Horschutz.

Tambem estavam  presentes a Sra.  Sara Cristiane  Pinto,  Presidente do  lnstituto de

Previdencia    Social    dos    Servidores    Municipais    de    Americana    (Ameriprev),    a

Sra. Vivian   Cristina   Lafolga   Ruiz,   Diretora   Executiva  do  Ameriprev,   a  Sra.   Maria

Marta   Cioldin,   Diretora   de   Beneficios   do   lnstituto,   Sr. Antonio   Sebastiao   Moro,

Diretor Financeiro do Ameriprev, a Sra.  Roseane Martins Madureira Ferreira e a Sra.

Mary  Okawa,  servidoras  do  lnstituto,  e  ainda  o  sr.  Eduardo  Pereira  dos  Santos,

atuario  da   EC2G   Consultoria.  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  e  passou  a  palavra  ao

atuario,  sr. Eduardo  Pereira dos Santos.  0 Sr.  Eduardo exibiu  aos presentes dados

da avaliagao atuarial do lnstituto,  referente ao ano de 2019. Foram exibidos ndmeros

referentes   aos   dados   patrimoniais   do   lnstituto,   aos   acordos   e   parcelamentos

realizados  e  ainda  provisoes  matematicas  que dizem  respeito  as despesas futuras

com  o  pagamento  de  beneficios  a  serem  concedidos.  0  atuario  ainda  expos  que,

com  a  publicagao  da  Portaria  Ministerial  n°  464/2018,  houve  redueao  da  meta  de

rentabilidade definida  pela  politica  anual de  investimentos do Ameriprev,  bern como

explanou   que  esta   Portaria  tamb6m  trouxe  alterag6es  na  apuragao  do  passivo

atuarial,  como  a  utilizaeao  da  tabua  anual  de  mortalidade  do  lnstituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatisticas -lBGE, que agora passou a ser segregada obrigatoriamente

por sexo  para fins  deste  calculo.  Por fim,  a  atuario  apresentou  como  resultado final

da   avaliagao   atuarial    urn   deficit   de   R$23.557.869,41    (vinte   e   tres   milh6es,

quinhentos e cinquenta e sete mil,  oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta
urn   centavos).   Na   sequencia,   o   sr.   Eduardo   ainda   deu   a   orientagao   para
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implementagao de  urn  plano  de  amortizagao  do  deficit,  bern como  a  alteragao das

aliquotas   de   contribuigao   dos   servidores,   de   11%   (onze   por   cento)   para   14%

(quatorze por cento),  e ainda as aliquotas patronais,  conforme  previsto  na  Emenda

Constitucional  N° 103/2019.  Foi passada entao a palavra a sra.  Sara Cristiane  Pinta,

Presidente   do   Ameriprev,   que   informou   que   a   implementagao   do   plano   de

amortizagao  e  a  alteragao  de  aliquotas  de  contribuieao  dependem  da  edigao  e

publicaeao de  Leis Municipais e que,  considerando os prazos previstos na  Emenda

Constitucional e considerando que este ano ocorrerao eleie6es municipais, tais Leis

necessitam ser aprovadas pelo  Poder Legislativo e entrar em vigor ainda durante a

mss de  mango.  A sra.  Sara  informou  que as  minutas ja  estao em  elaboragao,  mas

nada  foi  apresentado  aos  Conselheiros  presentes.  A  Presidente  do  lnstituto  ainda

prestou  esclarecimentos  sobre  as  noticias  vinculadas  recentemente  na  imprensa,

que afirmavam que o Ameriprev ira devolver valores aos segurados que retornaram

ao   Regime  Geral   de   Previdencia.   A  sra.   Sara   refongou  que,   mediante   acordos

realizados administrativamente,  considerando que  no  Regime Geral de  Previdencia

ha  urn teto estipulado para a contribuigao previdenciaria dos servidores,  a diferenga

que foi paga a mais pelos servidores que retornaram ao Institute Nacional de Seguro
Social  (lNSS)  devefa  ser devolvida  pelos  entes  empregadores  de  cada  servidor -

Prefeitura  Municipal  de Americana  (PMA),  Departamento  de Agua  e  Esgoto (DAE),

Guarda   Municipal  de  Americana   (GAMA)  e   Fundaeao  de  Satlde  de  Americana

(FUSAME) -e nao pelo Ameriprev.  Por fim,  a  Presidente do lnstituto ainda informou

que  ha  uma  verba  de  aproximadamente  1  (urn)  milhao  de  reais  disponivel  para  o

Ameriprev,  que  pode  ser  utilizada  somente  para fins  de  construgao  e  reformas  de

edificae6es,   bern  como  ha   urn  terreno  da   Prefeitura  disponivel   para  doagao  ao

lnstituto.  Tal  terreno  esta  localizado  entre  as  ruas  ltabirito  e  ltatlna,  na  regiao  do

Jardim  lpiranga,  o  qual  seria  destinado  a  construgao  da  Sede  do  Ameriprev,  com

possibilidade  de,  futuramente,  tambem  ser  ocupado  em  parte  por  urn  espago  de
convivencia e  lazer destinado aos aposentados e demais segurados do  lnstituto.  A

sra.  Sara  apresentou  alguns  dados  do  terreno,  que  possui  area  aproximada  de

3.296 m2  (tres  mil,  duzentos  e  noventa  e  seis  metros  metros  quadrados)  e  esta

registrado  no  Cart6rio  de  Registro  de  lm6veis  da  Comarca  de  Americana
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matricula  n° 136.670,  sendo  sua  identificagao  cadastral junto  a  Prefeitura  Municipal

n° 21.0525.0021.0000.  Dando  continuidade  a  reuniao,  permaneceram  no  audit6rio

somente  os  Conselheiros  de  Administraeao,  sendo  que  os  demais  presentes  se

retiraram.  Com  relagao  a  doa9ao  do  terreno,  a  conselheira  Kelly  Cristina  ponderou

que  poderiam  ter  sido  previamente  avaliadas  pelo  instituto  e  apresentadas  a  este

Conselho  alternativas  para  a  construgao  da  Sede  do  Ameriprev.   Entretanto,  em

votagao  foi  aprovado  por  unanimidade  o  recebimento  da  doaeao  do  terreno  da

Prefeitura  Municipal  com  a finalidade de se construir a sede do  lnstituto,  desde que

nao implique em qualquer tipo de compensaeao financeira ou abatimento de dividas

da  Prefeitura  junto  ao  lnstituto.   Foi  ainda  discutido  e  votado  pelos  Conselheiros

presentes a  proposta do Ameriprev para  a manutengao da sra. Vivian  Lafolga  Ruiz

no   cargo   de   Diretora   Administrativa,    sendo   aprovada   sua   permanencia   por

unanimidade.     Por  tim,  discutiu-se  a  necessidade  de  aprovagao  do  Conselho  de

Administraeao  para  o  encaminhamento  dos  projetos  de  lei  referentes  ao  plano  de

amortizagao  de  deficit  do   lnstituto,   bern  como  para   a   alteragao  na  aliquota  de

contribuigao    previdenciaria    dos    servidores    e    aliquota    patronal.    Visto    que    a

comunicaeao  ocorreu  durante  o  decorrer  desta  reuniao,  o  sr.  Renato  avaliou  que

este Conselho foi informado pelo lnstituto da necessidade de tal aprovagao de modo

repentino,  sendo  esta  uma  decisao  que  afeta  todos  os  servidores  segurados  pelo

Ameriprev. Assim, como as minutas dos projetos de lei nao foram apresentadas pelo

lnstituto,  os  Conselheiros  entenderam  nao  possuir  subsldios  para  decisao.   Deste

modo, adiaram a votagao para uma pr6xima reuniao, que na ocasiao ja foi agendada

extraordinariamente  para o proximo dia  16 de mango.  0  Presidente do Conselho de

Administragao  ira  solicitar  as  minutas  a  Presidente  do  lnstituto,   para  apreciagao

deste  Conselho  de  Administragao.  Nada  mais  havendo  a  tratar  e  como  ningu6m
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3.   Aristides Ranocchia

4.    Claudia Borelli

5.   Dario Martins Dell' Agnezze

6.    D6bora pessina

7.     Kelly cristina Moreira da silva

8.     Mariana Bordao consoli rm4^^a~ |r`thd`=  Cotnro&


