
ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Ao vigésimo dia do mês de fevereiro de 2020, reuniram-se nas dep 

Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de 

Guaçuí, sediada a Avenida Espírito Santo, 70 - Centro, na cidade de Guaçuí, 

Estado do Espírito Santo, a Presidente Executiva do instituto Celma Aparecida 

Gonçalves Moreira Gomes e os membros do Comitê de Investimentos Roberto 

Cristóvão de Oliveira, Luiz Cláudio Aguiar de Almeida e Wagner Medeiros de 

Souza e o Presidente do Conselho Deliberativo Antonio Marcos Pirovani 

Machado. Dando início à reunião a Presidente do FAPS apresentou aos 

conselheiros os relatórios do sobre a situação no mercado financeiro nacional e 

mundial e suas tendências, explanou sobre os investimentos e a necessidade de 

diversificação nas carteiras de investimentos do FAPS para atingir o cumprimento 

da meta atuarial do ano de 2020, APR's do FAPS do mês de janeiro de 2020. Em 

contato via telefone com a empresa de Consultoria Financeira contratada pelo 

FAPS, o conselheiro Wagner Medeiros de Souza solicitou orientação dos Fundos 

de Investimentos 88 AÇOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 05.100.221/0001-55 e 88 

AÇOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 09.005.805/0001-00 da conta corrente 

23296-3 - Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do Banco do Brasil, e sugeriu 

aos demais conselheiros que migrassem R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e 

duzentos mil reais), divididos em R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) para cada 

Fundo de Investimentos para diversificação e tentativa de suprir a necessidade do 

cumprimento da meta atuarial para 2020, dentro do limite estabelecido na Política 

de Investimentos do FAPS. Os conselheiros analisaram minuciosamente os 

relatórios e aprovaram por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 

presente ata que vai assinada por todos, com formulação de resolução assinada 

pelo Presidente do Comitê de Investimentos. 
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