
Ata ordinária 03/2020 – Conselho Municipal Fiscal
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 11 de março de 2020.

Aos onze (11) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (2020), às 14:30h, no auditório
da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - AMPASS, da
Prefeitura do Recife, reuniu-se o Conselho Fiscal da AMPASS. 
Presentes: os conselheiros Sra. Carmen Sofia C. do Nascimento, representante da CGM; Sr. 
Clínio Francisco de Oliveira, representante do SINDSEPRE; Sr. Márcio Gustavo Tavares 
Gouveia de Carvalho, representante da SEFIN, Sr. Rodrigo Mota de Farias, representante da 
SEGOV e o Sr. Petrônio Lira Magalhães, representante da AFREM Sindical e presidente deste 
Conselho. Presente também a Sra. Sra. Juliana Giestosa, gestora da Unidade de Controle 
Interno da AMPASS. O presidente do Conselho Fiscal abriu a reunião e leu a ata da reunião 
anterior; em seguida, passou a palavra à Sra. Juliana Giestosa que apresentou um resumo do 
Relatório de Governança Corporativa referente ao primeiro semestre de 2019. De acordo com a 
Sra. Juliana Giestosa, tal relatório é uma exigência do Pró-Gestão e tem o objetivo de “divulgar,
entre outras informações, dados que possibilitam o conhecimento da instituição, suas 
diretrizes, objetivos e metas, em complemento às peças contábeis evidenciadas nas 
Demonstrações Financeiras”. Ela informou que haverá audiência pública na Câmara de 
Vereadores no dia 14 de abril de 2020 para uma apresentação detalhada do referido relatório. O 
conselheiro Clínio de Oliveira registrou a importância da qualificação da AMPASS, uma vez 
que se trata de uma instituição voltada para os servidores da Prefeitura do Recife. Em seguida, a
Sra. Juliana Giestosa prometeu enviar por e-mail, a todos aos membros do Conselho Fiscal, a 
resposta que a autarquia enviou ao Blog da Noelia Brito sobre a denúncia feita por aquele blog 
acerca de “dispensa de licitações na Reciprev”. Os conselheiros agradeceram a presença da Sra. 
Juliana Giestosa. O conselheiro Petrônio Magalhães informou o recebimento pelo Conselho 
Fiscal dos relatórios contábeis da autarquia, relativos ao primeiro semestre de 2019, com as 
possíveis correções dos problemas apontados anteriormente. O conselheiro Márcio Carvalho 
comprometeu-se a avaliar se as correções foram efetivamente efetuadas. Em seguida, os 
conselheiros passaram a discutir sobre o item 13 das ações constantes do Plano de Trabalho do 
Conselho Fiscal, que prevê “fiscalizar a execução do plano de custeio atuarial”.  Os 
conselheiros entenderam não ser possível tal fiscalização passados apenas dois meses do ano 
quando o estudo contempla toda a vida dos fundos. Os conselheiros ficaram de reprogramar 
esse item, que passará a ser semestral ou anual. A conselheira Carmen Sofia registrou a 
necessidade de a autarquia disponibilizar, antes da próxima reunião deste Conselho, os 
relatórios previstos nos itens 2 e 3 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. O conselheiro 
Márcio Carvalho lembrou a necessidade de uma apresentação da carteira de investimentos do 
fundo Reciprev, na próxima reunião deste Conselho, com o objetivo de atender ao item 14 do 
Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. O Conselheiro Petrônio Magalhães fará a solicitação à 
AMPASS dos relatórios previstos nos itens 2 e 3 do Plano de Trabalho, bem como da 
apresentação da carteira de investimentos.  Por fim, o presidente do Conselho Fiscal agradeceu 
a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Petrônio Lira Magalhães, lavrei a 
presente ata que será assinada por mim e pelos demais componentes do Conselho Fiscal da 
AMPASS.

Petrônio Lira Magalhães

Carmen Sofia C. do Nascimento

Clínio Francisco de Oliveira

Márcio Gustavo Tavares Gouveia de Carvalho

Rodrigo Mota de Farias  
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Assinaturas (5)

Márcio (Participante)
Assinou em 27/05/2020 às 08:50:07 (GMT -3:00)

Clínio (Participante)
Assinou em 27/05/2020 às 10:17:22 (GMT -3:00)

Carmen Sofia (Participante)
Assinou em 26/05/2020 às 20:27:17 (GMT -3:00)

Petrônio Lira Magalhães (Participante)
Assinou em 26/05/2020 às 20:23:42 (GMT -3:00)

Rodrigo (Participante)
Assinou em 26/05/2020 às 20:23:32 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

26/05/2020 às 20:23:42 
(GMT -3:00)

Petrônio Lira Magalhães E-mail petronio.lm@recife.pe.gov.br, IP: 
177.207.79.133 assinou.

26/05/2020 às 20:23:32 
(GMT -3:00)

Rodrigo E-mail rodrigo.farias1102@gmail.com, IP: 189.94.133.17 assinou.
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Data e hora Evento

26/05/2020 às 20:20:08 
(GMT -3:00)

Petrônio Lira Magalhães solicitou as assinaturas.

26/05/2020 às 20:27:17 
(GMT -3:00)

Carmen Sofia E-mail carmen.sofia@recife.pe.gov.br, IP: 191.179.112.189 
assinou.

27/05/2020 às 08:50:07 
(GMT -3:00)

Márcio E-mail marciogg@recife.pe.gov.br, IP: 179.154.228.21 assinou.

27/05/2020 às 10:17:22 
(GMT -3:00)

Clínio E-mail clinio.oliveira@hotmail.com, IP: 186.251.95.34 assinou.
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