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Ata nº 05/2020 – Conselho Municipal de Previdência 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência da Autarquia Municipal 
de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, realizada no dia 05 de maio de 2020, 
sob a Presidência do Secretário de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura da 
Cidade do Recife, Excelentíssimo Sr. Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho.  

Aos cinco (05) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (2020), às nove horas, 
reuniu-se, sob a Presidência do Secretário de Administração e Gestão de Pessoas da 
Prefeitura da Cidade do Recife, o Excelentíssimo Sr. Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho, 
o Conselho Municipal de Previdência, excepcionalmente via internet por conta da 
pandemia COVID-19, encontro agendado e realizado via aplicativo “zoom”, sob ID 825 
2067 6289. Presentes: O representante titular da Secretaria de Finanças, José Ricardo 
Wanderley Dantas de Oliveira; o representante titular da Procuradoria Geral do 
Município, Wladimir Cordeiro de Amorim; o representante suplente do Sindicato dos 
Fazendários do Município do Recife AFREM SINDICAL, Carlos Hermano; o representante 
titular da Associação Procuradores do Município Recife APMR, Clênio Nogueira de 
Carvalho; o representante titular da Secretaria de Educação, Vitor Pavesi; o 
representante titular da Secretaria de Governo e Participação Social, Gabriel Andrade 
Leitão de Melo; o representante titular da Poder Legislativo Municipal, Vereador Samuel 
Salazar; o representante  titular do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos da 
Administração Direta e Indireta da Cidade do Recife –   SINDSEPRE, Geferson Thiago 
Fernandes da Silva, e  o  representante suplente  do Sindicato Municipal dos Profissionais 
de Ensino da Rede Oficial do Recife – SIMPERE, Igor Correa de Andrade; Convidados: O 
Diretor Presidente da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos 
Servidores, Manoel Carneiro Soares Cardoso; a Gestora  da Unidade de Controle da 
AMPASS, Juliana Cottard Giestosa; o Gerente de Investimentos da AMPASS, José Marcos 
Alves de Barros. Havendo o número legal, o senhor Presidente, agradecendo a presença 
dos participantes, informou a pauta da reunião que tinha como primeiro ponto a 
validação da ata da reunião do dia 07.04.2020, anteriormente disponibilizada aos 
Conselheiros, que ficou para posterior aprovação. Seguindo, foi informado que o segundo 
ponto, a revisão da política de investimentos da RECIPREV para 2020. No início do 
encontro, o Sr. Ricardo Dantas, Conselheiro e Secretário de Finanças, fez breve exposição 
sobre a situação financeira do município. Em seguida, o Diretor Presidente da Autarquia 
Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, Manoel Carneiro Soares 
Cardoso, compartilhou a portaria número 9.907, de 14 de abril de 2020, da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho, que estabelece novas obrigações para os integrantes 
do CMP, ficando a Sra. Juliana Cottard Giestosa, Gestora  da Unidade de Controle da 
AMPASS, responsável por detalhar as exigências aos membros. Posteriormente, foi dada 
a palavra ao Gerente de Investimentos da AMPASS, o Sr. José Marcos Alves de Barros, 
que passou a discorrer acerca da proposta de revisão da política de investimentos da 
RECIPREV, apresentando a base de dados da qual decorre a primeira revisão da política 
de investimentos no ano de 2020, com projeções de retornos de renda fixa, variável e 
operações no exterior atualizadas. Propõe, assim, posicionamento futuro de 67% em 
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renda fixa, podendo chegar a 100%, 25% em renda variável, podendo chegar a 35%, e 8% 
no exterior, podendo chegar a 10%. Dando continuidade, foi detalhado o cálculo atuarial 
sem considerar a entrada aos 25 anos, bem como reiterada a necessidade de realização 
de censo atuarial, que dará maior precisão à estimativa. Em seguida, foi proposta a 
redução da meta atuarial para IPCA + 5%, permitindo redução de riscos na carteira, mas 
mantendo superávit de aproximadamente R$190.814.974,60. O fim da apresentação do 
Gerente de Investimentos da AMPASS, o Sr. José Marcos Alves de Barros, gerou intenso 
debate com considerações da maior parte dos conselheiros. Diante do fato, o Presidente 
do Conselho, o Sr. Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho, propôs realização de reunião 
extraordinária no dia oito (08) do mês de maio do ano de dois mil e vinte (2020), às nove 
horas, novamente em ambiente virtual, para deliberação final sobre a primeira revisão 
na política de investimentos para 2020, dando aos membros maior tempo para análise e 
eventuais sugestões. Seguiu-se a reunião com debate sobre a atual conjuntura 
econômica e política. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Municipal 
de Previdência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Gabriel 
Andrade Leitão de Melo, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pelos 
convidados e pelos demais componentes do Conselho Municipal de Previdência 
presentes. 
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