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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 2019 

Ao décimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, em cumprimento 

ao inciso V do Art. 29 da Lei Municipal 2.927/2001 , reuniu-se com a Prefeita 

Municipal Vera Lúcia Costa, a Presidente Executiva do FAPSPMG Celma 

Aparecida Gonçalves Moreira Gomes, o Diretor do SAAE Ivan Viana de Oliveira, 

os membros Conselho Deliberativo Antonio Marcos Pirovani Machado, lvane 

Alves Pereira Mendonça, Neuma Maria dos Santos, Wagner Medeiros de Souza, 

o membro do Conselho Fiscal Miguel Carlos Mendes, o Controlador Geral do 

Município Weriton Azevedo Soroldoni, o Secretário Municipal Adjunto de Finanças 

e Contabilidade Marcos Adriani Rodrigues, o Superintendente de Recursos 

Humanos Bruno de Souza Rubert, o Gerente de Benefícios do FAPS Warley dos 

Santos Silva, no Gabinete da Prefeitura Municipal. Dando início à reunião a 

Presidente do FAPS apresentou o representante da empresa responsável pela 

elaboração da Avaliação Atuaria l do exercício de 2018 e da Consultoria 

Financeira, Ronaldo Oliveira, atuário e economista, onde detalhou sobre a 

avaliação atuarial do ano de 2018 do município e a realidade financeira do FAPS 

perante a meta atuarial do exercício de 2019. Continuando a reunião os 

conselheiros se posicionaram sobre a importância e a necessidade de um estudo 

sobre a realidade financeira e atuarial do FAPS, onde fizeram diversos 

questionamentos em relação aos repasses dos parcelamentos, das insuficiências 

financeiras, em relação à arrecadação das contribuições previdenciárias e folha 

de pagamento mensal dos aposentados e pensionistas; sugeriram à Prefeita Vera 

Lúcia Costa na tentativa de solucionar o déficit mensal, proposta~ · como: 

Concurso Público, Diminuir Extensão de Carga Horária na área da Educação, 

Diminuir Horas Extras, Diárias e Cargos Comissionados. A Prefeita Municipal 

informou que o município está em processo para realizar Concurso Público, e 

disse também que analisará as sugestões para minimizar o déficit do FAPS, e 

informou ainda que está realizando pagamentos numa média de R$ 500.000,00 ~\t 1\.6 
(Quinhentos mil reais) mensais de dívidas, sendo R$ 226.000,00 (Duzentos e .~ ~ 
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vinte e seis mil reais) de precatórios do servidores, repassados ao Sindicato dos 

Servidores Públicos do Município de Guaçuí, e outras dívidas oriundas de outras 

gestões, até o fim de seu mandato em 31 de dezembro de 2020, o que muito 

inviabiliza o município de estar cumprindo com suas obrigações junto ao FAPS. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos. 
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