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CONSELHO
FISCAL

ATA DA 20a REUNIAO 0RDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO
AMERIPREV EXERcicIO 2019/2020

Aos vinte e tres do mes de Abril de dois mil e dezenove, as nove horas,  na sede
do   AMERIPREV,    localizado   na   Rua   Gonealves   Dias,   239   -   Vila   Pavan,
Americana-SP,  reuniram-se  para  a  vig6sima  reuniao  ordinaria  do  exercicio  de
dois    mil    e    dezenove    do    Conselho    Fiscal   do   AMERIPREV,    Instituto    de
Previdencia  Social  dos  Servidores  Municipais  de  Americana,  os  conselheiros
fiscais,  Simone lnacio de Fran9a Bruno, Janice Ferreira dos Santos,  Marcio R.  P.
de   Oliveira,   Elizangela   Porto,   Angelica   S.   Gasque   Dizar6,   Vanessa   Zucareli
Westarb  e  o  Diretor  Financeiro  do  AMERIPREV  Ant6nio  Sebastiao  Moro.  Os
conselheiros Claudia Borelli e Manasses D. da Silva Junior nao compareceram a
reuniao  pofem  justificaram  suas  ausencias.  A  Conselheira  Vanessa  Zucareli
substituiu na ocasiao a conselheira Claudia Boreli.  Iniciamos as atividades com a
leitura  da Ata  da  tiltima  reuniao  do  Conselho  Fiscal  pela  conselheira  Elizangela
Porto.  Foi feito  a analise dos balancetes de despesas e  receitas dos  meses de
Janeiro,  Fevereiro  e  Margo  de  2019  entregue  pelo  Diretor  Financeiro  Antonio
Sebastiao   Moro   do   AMERIPREV.    No   balancete   de   Janeiro   de   2019,   foi
explanado  pelo  diretor  do  lnstituto  que  as  rentabilidades  do  periodo  tiveram
influencias   do   cenario   politico   atual   brasileiro   considerando   a   mudanpe   de

%ouvn::Tpo;,%:#oer::adnea,cBAtEb_u]3::::oar::n%3:sA;tueag:a,Ems::tt:a:,aA:reerj:::ra:
GAMA -Guarda Municipal de Americana e Camara Municipal de Americana nos
meses  analisados.   A  conselheira   Simone   lnacio  de   Franea   Bruno  explanou
sobre uma conversa que teve com o senhor Renato do conselho administrativo
onde  ele  sugeriu  na  ultima  reuniao  do  Conselho  Administrativo  oficializar  ao
superintendente   do   Ameriprev,   para   que   fosse   instituida   remuneragao   por
participagao  nas  reuni6es  dos  conselheiros.   Foi  aberto  a  discussao  sobre  o
assunto  e   o   conselho   fiscal   deliberou   contfario   a     essa   remuneragao.   por
entender que  os trabalhos acontecem  dentro  do  hofario  de trabalho,  de   todos
conselheiros  e  pela  isonomia  nas  decis6es.  A  conselheira  Simone  lnacio  de
Franga   Bruno   explanou   sobre   votaeao   para   escolha   de   presidente,   vice-
presidente  e  secretario  do  conselho fiscal  que  sera  no  pr6ximo  dia  15/05/2019.
Os  conselheiros  presentes deliberaram  sobre  os  balancetes  aprovando-os.  Eu,
Elizangela  Porto,  conselheira  secretaria  da  reuniao,  redigi  a  presente  ata  que
ap6s  ser  lida  e  aprovada,  sera  assinada  pelos  presentes  acima  nominados  e
referenciados.
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