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CONSELHO FISCAL 

ATA Nº 02/2022 Data: 16/02/2022 

Local: Virtual, realizada por meio do aplicativo Google Meet. 

Conselheiros Presentes: 

• Petrônio Lira Magalhães – AFREM SINDICAL 

• Clínio Francisco de Oliveira – SINDSEPRE 

• Rafael Salviano Marques Marroquim – Poder Executivo (Gabinete de Comunicação) 

• Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV) 

• Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD) 

Conselheiros Ausentes: Incluir neste campo o(s) conselheiro(s) ausente(s) 

• Carlos Elias Andrade – SIMPERE 
 

Convidados Presentes:  

• Gestores da AMPASS 
o Marco Aurélio Correia Pinheiro – Gerência de Investimentos 
o Rebeca de Souza – Gestora da Unidade de Controle Interno 
o Anna Paula Almeida Nunes e Silva –  Gerência de Previdência 
o Messias Francisco Pereira Filho – Gestor de Gestão Previdenciária 

• COMPREV (Empresa Contratada) 
o Márcio Lucena 
 

 

Presidente do Conselho: Petrônio Lira Magalhães 

Designação dos Membros:  

• Portaria n.º 0560 de 18 de março de 2021 (publicada no DOM de 26/03/2021) 

• Portaria n.º 1225 de 03 de setembro de 2021 (publicada no DOM de 04/09/2021) 

O presidente do Conselho Fiscal, sr. Petrônio Magalhães abriu a reunião, agradeceu a 
presença de todos e informou que a pauta da reunião seria: I – Análise do Contrato de 
Compensação Previdenciária; II - Apresentação mensal da carteira de investimentos 
do fundo Reciprev; III – Relatório de Atividades do PRÓ-GESTÃO (Governança 
Corporativa).  
 
Inicialmente, houve o indicativo do presidente de que Anna Paula Nunes e a empresa 
contratada para o serviço especializado de compensação previdenciária tratassem da 
evolução do trabalho em curso.  

 
Anna Paula Nunes explica que a contratação foi finalizada no ano passado. Ela 
esclareceu que o novo Comprev deu condição para que os processos indeferidos, que 
exigiam mudança documental, fossem encaminhados em um volume maior. Eram 5 mil 
processos indeferidos que agora ganharam maior celeridade.  
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O conselheiro Petrônio Lira questionou a razão da escolha da empresa, buscando 
entender a motivação para a contratação e desenvolvimento dos serviços.  

 
Antes da resposta, Anna Paula Almeida esclarece que foi uma contratação aprovada 
pelo Tribunal de Contas de Pernambuco.  Em seguida, a gerente Rebeca Souza 
explicou que não participou de forma direta da contratação, mas que a decisão teve 
como balizador a pesquisa de preço, como prevê a legislação.  

 
Convidado a se pronunciar, o advogado Márcio Lucena disse que a empresa é sediada 
em Pernambuco e atua no Governo do Maranhão, tendo prestado serviço em outras 
cidades de Pernambuco e outros Estados. Desde o início do ano, com o trabalho 
iniciado em 03 de janeiro, já foram realizadas mais de 600 auditorias, avaliação de 
arquivos, etc.  

 
O trabalho inicial, segundo o advogado, já resultou numa economia acima de R$ 4 
milhões. Mesmo se tratando de um trabalho recente, o ganho já supera o alcançado em 
todo o ano anterior. Mais de 1.300 processos já foram corrigidos de forma praticamente 
imediata. Lucena também explicou que a compensação se dá a partir de cada 
requerimento, com economia prevista para o que o RECIPREV deixaria de ganhar.  

 
Anna Paula Almeida esclareceu que o INSS, com a mudança de sistema e a nova 
forma de apresentação de documentos, permitiu que isso foi feito de forma mais célere, 
marcando o diferencial em relação a 2021.  

 
O conselheiro Clínio Oliveira fez uma ponderação sobre o sistema de compensação. E 
o advogado Márcio Lucena, representante da empresa contratada, mostrou que o 
serviço é prestado na esfera administrativa.  

 
Ficou acordado que, na próxima reunião de abril, será apresentado um relatório 
detalhado sobre a compensação previdenciária da Prefeitura do Recife. O convite foi 
formalizado pelo presidente do conselho. 
 
Em seguida, Marco Aurélio Correia foi convidado a fazer apresentação sobre o item II 
da pauta, Carteira de Investimentos. Registra-se os pontos mais relevantes: 
 
- Em 31/01/2022 a carteira apresentava posição na Curva R$ 2,623 Bilhões e a 
Mercado R$ 2,542 Bilhões quando marcado na curva.  
- Distribuição da Carteira 

61% em Renda Fixa (Blindagem). +0,97% (Rentabilidade) 
30% em Renda Variável. +5,85% (Rentabilidade) 
9% no Exterior. -12% (Rentabilidade) 
0,29% Fundos Estruturados. -0,48% (Rentabilidade) 
0,09% Fundos Imobiliários. +0,61% (Rentabilidade) 

- Rentabilidade da Carteira: +0,92% 
- Meta da Carteira: +0,94% 
 
Após a explanação, o presidente passou a palavra para a Sra. Rebeca de Souza para 
tratar do item III da pauta: Relatório de Governança Coporativa do PRÓ-GESTÃO. Ela 
informou que se trata de um Manual para uma boa gestão previdenciária; implica na 



 
  

 
 

3  
 

necessidade da realização de audiência pública anual e visa formentar a 
Transparência, apresentando os resultados. Nele contém um resumo das atividades. 
Informou também que o Relatório de Controle Interno é mensal e já se encontra no site 
da instituição. Restando, por fim, aprovado por todos os conselheiros o relatório 
apresentado. 
 
Finalizada a pauta, o presidente sr. Petrônio Magalhães agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a reunião, e eu, Rafael Marroquim lavrei a presente Ata, 
que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes. 

Deliberações - Próxima reunião: 16/03/2022 

Responsável pela elaboração da ata: Rafael Marroquim 

 
CONSELHEIROS 

Petrônio Lira Magalhães  

Clínio Francisco de Oliveira  

Rafael Salviano Marques Marroquim  

Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro  

Diego Targino de Moraes Rocha  
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