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ATA  DA  7°  REUNIAO  ORDINARIA  DO  CONSELHO  DE  ADMINISTRA¢AO  DO
AMERIPREV REALIZADA DIA 22/04/2020.

Aos  vinte  e  dois  dias  do  mss  de  abril  de  dois  mil  e  vinte,  na  sala  de  reuni6es  da

Secretaria  de  Educaeao,  sito  a  Rua  dos  Professores,  40,  Centro,   na  cidade  de

Americana, estado de Sao Paulo, as nove horas, o Conselho de Administracao reuniu-

se  e  deu-se  inicio a  reuniao  ordinaria,  com  a  presenca  dos  seguintes  conselheiros:

Antonio   Grandin   Junior,   Aristides   Ranocchia,   Claudia   Borelli,   Dario   Martins   Dell'

Agnezze, Debora Pessina, Lucas Farias de Moraes, Mayara lnacio Basseto e Renato

Gumier Horschutz.  Compareceu tambem,  por video chamada,  a sr.  Eduardo Pereira

dos  Santos  atuario  contrato  pelo  AMERIPREV.  0  conselho  havia  enviado  ao  sr.

Eduardo alguns questionamentos acerca do calculo atuarial apresentado pelo mesmo.

0   presidente   do   Conselho   de   Administracao,   sr,    Renato   Gumier   Horschutz,

verificando que havia numero suficiente de Conselheiros para dar inicio aos trabalhos,

autorizou o inicio da fala do sr.  Eduardo, que entao deu maiores explicae6es sobre as

respostas que havia enviado para os questionamentos do conselho de administragao.

Perante a tudo que foi dito pelo sr.  Eduardo  Pereira  dos  Santos e tendo  ciencia de

tamanha responsabilidade sob qualquer decisao tomada os conselheiros presentes,

de  comum  acordo,   determinaram  que  e  necessario  solicitar  que  seja  feito  uma

avaliagao expondo todos os cenarios possiveis para a alteragao da legislaeao vigente

no   instituto  de  previdencia  social  dos  servidores  municipais  de  Americana,   com

exemplos de aumento de aliquota por parte dos servidores de maneira progressiva e

escalonada,  aumento  da  aliquota  de  contribuicao  por  parte  do  ente,  entre  outras

possibilidades     existentes     para     manter     a     vida     saudavel     do     instituto     e

consequentemente  uma  situagao de seguran9a ao futuro de todos  os servidores.  0

conselheiro suplente sr. Aristides Ranocchia observou ainda que nao esta de acordo   r\`

em tomar nenhuma decisao no momento, tendo em vista o momento que vive o pals

devido a pandemia do Covid-19. Na segunda parte da reuniao, agora sem a presenea

por  video  do  sr.   Eduardo,  o  presidente  do  conselho  apresentou  mais  dois  itens

presentes na pauta da reuniao. 0 primeiro trata-se de uma pensao por morte solicitada

pelo herdeiro da servidora falecida sra. Patricia Caparroz, com base no parecer de fls.

89  a  91  do  processo  administrativo  NB/AM  -0140.2020.90.01,  o  conselho  decidiu
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aprovar o beneficio para o sr. Gabriel Caparroz Santos. 0 proximo assunto em pauta,

oprocessoadministrativo47/2019,consoantedeterminaeaojudicialnosautosdaADl

n.    2247964-10.2019.8.26.0000,    do    Orgao    Especial    do    TJSP,    que    declarou

inconstitucionais,   os   cargos   comissionados   de   Diretor  Administrativo,   Diretor  de

Beneficios e Diretor Financeiro, apontando que os cargos nao tinham caracteristicas

de  diregao,   chefia  e  assessoramento  e  deveriam  ser  preenchidos  por  meio  de

concurso ptlblico,  a Superintendente apresenta minuta de projeto de lei alterando as

fung6es dos cargos citados, excluindo os cargos de Diretor Administrativo e Diretor de

Beneficios e os englobando em urn cargo de Diretor Executivo, mantendo-se o cargo

de   Diretor   Financeiro   e   mudando   os   demais   cargos   de   provimento   efetivo   e

comissionado  do  Ameriprev,  para   que  o  Conselho  de  Administragao  aprove  esta

alteragao.  Pofem,  na  reuniao surgiram questionamentos como valor a ser pago aos

cargos,  jornada  real  a  ser   realizada  pelos  cargos  de  provimento  em  nomeagao,

decidindo-se   que  seria  encaminhado  oficio  a  Superintendente  do  Ameriprev  para

maiores esclarecimentos sabre os cargos.  a jomada de trabalho e o real valor a ser

pago, bern como quais cargos serao preenchidos e quais hoje estao preenchidos.  0

conselho  solicita  ao  instituto  urn  quadro comparativo  de  como  e  hoje  e  coma ficara

ap6sasmudangas,constandosalariosecargahorariadetodososcargos.Para.assim

poder  aprovar  ou  nao  tal  mudanga.  Nada  mais  havendo  a  tratar e  coma  ningu6m

4.    Claudia  Borelli

5.    Dario Martins Dell' Agnezze
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6.    Debora pessina

7.     Lucas Farias de Moraes

8.   Mayara lnacio Basseto
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