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Ao décimo sexto dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, em cumprimento 

ao inciso V do Art. 29 da Lei Municipal 2.927/2001, atendendo a convocação via 

telefone da Presidente Executiva do FAPSPMG a Sr.a Celma Aparecida 

Gonçalves Moreira Gomes, reuniu-se no Gabinete do Presidente da Câmara 

Municipal de Guaçuí, para sua quarta reunião do ano de 2019, juntamente com o 

Comitê de Investimentos, sendo os membros do Conselho Deliberativo do 

FAPSPMG, Antonio Marcos Pirovani Machado, lvane Alves Pereira Mendonça, 

Miguel Couzi, Neuma Maria dos Santos, Wagner Medeiros de Souza este 

também representante do Comitê de Investimentos e Roberto Cristóvão de 

Oliveira estes representante Comitê de Investimentos. Dando início à reunião a 

Presidente do F APS apresentou aos Conselheiros o ofício recebido por parte do 

Município referente a elaboração do Edital de nova Licitação da Folha de 

Pagamento dos Ativos, Inativos e Pensionistas do Município, onde houve 

questionamentos referente acerca de como serão feitos os cálculos para a 

partilha dos valores a serem repassados ao Instituto, ficando a Presidente 

incumbida de solicitar ao Município através de ofício maiores informações do 

Processo Licitatório acima citado, e no momento oportuno convocar nova reunião 

para tratamento desta. Continuando a reunião a Presidente informou sobre a 

questão do limite dos consignados junto ao IASM, que enviará um ofício 

comunicando ao Presidente do IASM que só realizará descontos de novos 

Convênios e Planos em folha de pagamento dos inativos e pensionistas mediante 

anuência e autorização deste Instituto conforme legislação específica. Nada mais 

~~ 
~a~~f;~~~ A . Es írito Santo 70 -Centro - ua -ES - Fonefax: 28 3553-2522/3070 

Site: WWW.fapspmg.com.br - e-mail: administrativo@fapspmg.com.br 


