
CONSELHO
FISCAL

lffifuto de Previd6ncia  Scoial dos Servidore6 Municipais de Amencana

ATA DA 25a REUNIA0 0RDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO
AMERIPREV EXERcicIO 2017/2019

Aos  dois  dias  do  mss  de  outubro  de  dois  mil  e  dezenove,  as  nove  horas,  na
sede  do  AMERIPREV,   localizado  na  Rua  Gongalves  Dias,  239  -  Vila  Pavan,
Americana-SP,    reuniram-se    para    a    vigesima    quinta    reuniao    ordinaria    do
exercicio  de  dois  mil  e  dezenove  do  Conselho  Fiscal  do  AMERIPREV,  lnstituto
de  Previdencia  Social dos Servidores Municipais de Americana,  os conselheiros
fiscais,  Simone lnacio de Franga  Bruno, Janice Ferreira dos Santos,  Marcio R.  P.
de   Oliveira,   Claudia   Boreli.   Fernanda   Mufti   Bressanin,   Ang6Iica   S.   Gasque
Dizar6  e  Vanessa  Zucareli  Westarb,  a  contadora  do  Ameriprev  Roseane  M.M.
Ferreira  e   o   Diretor  Financeiro   do  AMERIPREV  Ant6nio   Sebastiao   Moro.   0
conselheiro   Manasses  D.   da  Silva  Junior  nao  compareceu   a  reuniao,   pofem
justificou  sua  ausencia.  A  Conselheira  Vanessa  Zucareli  Westarb  substituiu  na
ocasiao o Conselheiro Manasses D. da Silva Junior.  Iniciamos as atividades com
a  leitura  da  Ata  da  dltima  reuniao  do  Conselho  Fiscal  pela  conselheira  Simone
lnacio de  Franga  Bruno.  Foi feito a analise  do  balancete de  despesas e  receitas
do  mss  de  agosto  de  2019  entregue  pelo  Diretor  Financeiro  Ant6nio  Sebastiao
Moro  do  AMERIPREV.  Foi  verificado  que  a  rentabilidade  dos  investimentos  no
mss   de   agosto   foi   positiva,   com   lucro   de   R$   109.538,15.   Em   rela9ao   ao
Balancete foi verificado que desde a competencia junho  nao ha mais a cobranea
do  aporte  peri6dico  para  amortizagao  do  deficit,  uma  vez  que  no  dltimo  estudo
atuarial  realizado verificou  que o  lnstituto  nao  possui deficit atuarial  no  momento.
Com   base   no   referido   estudo   foi   sancionada   a   Lei   Municipal   n°   6.308,   de
30/05/2019   determinando   as   novas   aliquotas   de   contribuieao.   Tamb6m   foi
verificado   que   a   Prefeitura   e   a   Gama   nao  tern  feito   o   repasse   mensal   ao
Ameriprev desde  a  competencia junho,  cujo vencimento foi  em julho.  A falta  do
repasse  se  baseia  em  urn  acordo  firmado  entre  a  Prefeitura  de  Americana  e  o
lnstituto  referente  a  devolugao  das  contribuig6es dos  servidores que  retornaram
ao  INSS.  Na  ocasiao  a  conselheira  Simone  lnacio  de  Fran9a  Bruno  sugeriu  em
solicitar uma  c6pia  do  referido  acordo  ao Ameriprev.  Os  conselheiros  presentes
deliberaram  sobre  o  balancete  do  mes  de  agosto,  aprc)vando-o.  Eu,  Vanessa
Zucareli Westarb,  conselheira  substituta,  redigi a  presente ata  que  ap6s ser lida
e aprovada, sera assinada pelos presentes acima nominados e referenciados.

6-      Angelica s.  Guasque Dizar6
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