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A 
DE PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E SECRETARIO PARA O EXDERCICIO 

DE 2013 A 2016 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e quinze, reuniu-se nas dependências 
do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de 
Guaçuí, com sede na Avenida Espírito Santo, 425 - Centro, na cidade de Guaçuí, 
Estado do Espírito Santo, o Conselho Fiscal eleito para o exercício vigente com o 
objetivo de eleger os cargos exigidos pela lei n° 292712001que são pertinentes 
aos artigos 30 e 31 da citada lei que dará formalidades aos trabalhos 
desenvolvidos pelo Conselho. A princípio a reunião foi aberta pelo conselheiro Sr. 
Wildes Jose Ferreira com a presença do conselheiro Sr. Luiz Claudio Aguiar de 
Almeida e a conselheira Sr. Gilda Amiti Glória que registraram a ausência da Sr' 
Yolanda Glória de Souza e o Sr. Miguel Carlos Mendes (conselheiros eleitos por 
votação formal). Em seguida o Sr. Wildes Jose Ferreira sugeriu e colocou a 
disposição para assumir qualquer dos cargos pertinentes ao Conselho, os outros 
se justificaram para renegar o cargo de presidente ficando a critério de assumir 
qualquer dos cargos do Conselho que seria Vice-Presidente e Secretário, onde os 
três presentes sendo a maioria entraram em consenso. para aprovação dos 
cargos que ficaram definidos da seguinte forma: PRESIDENTE - Sr. Wildes Jose 
Ferreira, VIECE-PRESIDENTE - a Sr' Gilda Amiti Glória e SECRETARIO - o 
Sr. Luiz Claudio Aguiar de Almeida. Em seguida tomaram entre si o 
encerramento da eleição e tomaram posse no ato. Com  o objetivo de dar 
andamentos aos trabalhos, imediatamente fizeram algumas abordagens das 
necessidades do Fundo de Aposentadoria dos Servidores Públicos do Município 
de Guaçuí - FAPSPMG onde ficou definido uma nova reunião marcada para o 
dia onze de agosto às quinze horas, (terça-feira), juntamente com o Conselho 
Deliberativo e um representante do Sindicato dos Servidores Público do Município 
- SINDSERV, que irão discutir vários assuntos. em caráter de urgência que 
atenderá imediatamente ao FAPS, sendo prioritariamente a nomeação interina do 
Diretor Presidente do FAPS, desconsiderandç a lista sêxtupla apresentada pela 
ASPAP e SINDSERV junto ao Executivo no início de seu mandato, ficando aos 
critérios de uma nova apresentação da lista sêxtupla definitiva para escolha de 
acordo com a lei 374012010 que dará prosseguimento aos trabalhos até o fim da 
gestão atual em função do pedido de exoneração do cargo o Sr. Sebastião 
Pereira Pacheco, que a partir da data de 0110812015 de acordo com o decreto n° 
951612010 de 2110712015, já não está respondendo mais como gestor do 
Instituto de Previdência e depois discutir uma proposta juntamente com a 
Prefeita Municipal, Excelentíssima 5a  Vera Costa uma nova Estrutura 
Administrativa doInstituto. Por fim ficou definido após esta reunião uma visita 
do Presidente e vice Presidente do Conselho Fiscal ao gabinete da Prefeita para 
marcar uma reunião na próxima semana onde estará discutindo os critérios de 
decisões para o Fundo de Aposentadoria do Município. Nada mais havendo, 
lavrou-se a presente ata que .vai assinada por mim (presidente) e demais 
membros do Conselho Fiscal. 
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