
Ata ordinária 10/2020 – Conselho Municipal Fiscal 
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da AMPASS realizada no dia 08 de outubro de 
2020. 

 
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (2020), às 15h, reuniu-se, de forma não 
presencial, através do aplicativo Google Meet, o Conselho Fiscal da Autarquia Municipal de Previdência 
e Assistência à Saúde dos Servidores – 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, e o sr. Petrônio Lira Magalhães, 
representante da AFREM Sindical e presidente deste Conselho. Presente como convidado sr. Andreson 
Oliveira, chefe da Divisão de Investimentos da AMPASS. O presidente do Conselho Fiscal abriu a 
reunião e, antes de passar a palavra ao convidado, Sr. Andreson Olveira, ratificou entendimento dos 
conselheiros, que consideram ser prudente um acompanhamento contínuo da carteira de investimentos, 
dadas as circunstâncias deste ano, com baixa rentabilidade e suspensão das contribuições patronais 
prevista na LC Federal 173/2020 e autorizada pela Lei Municipal 18.728/2020. Em seguida, o sr. 
Andreson Oliveira passou a apresentar a posição da carteira de investimentos do fundo Reciprev;  
mostrou os valores da carteira na curva de juros, R$ 2.287.611.654,27 e a mercado, R$      
2.345.634.639,98 e informou que a diferença se refere à precificação dos títulos Tesouro IPCA, antiga 
NTN-B (as NTN-B 2045 (compra direta) estão marcadas pela curva de juros na RECIPREV). Em 
dezembro/2019, na curva de juros, os investimentos do fundo Reciprev somavam R$ 2.362.607.688,90  
e caíram para R$ 2.287.611.654,27 no final de setembro/2020. As rentabilidades acumuladas no ano de 
2020, até setembro, foram: 1,65% na renda fixa; 22,45% negativos na renda variável e 45,38% nas 
aplicações no exterior. No total, a rentabilidade acumulada da carteira ficou negativa em 3,91%, quando 
a meta atuarial (IPCA + 5% ao ano) apontava para 4,60% (janeiro a setembro/2020).  Em seguida, o sr. 
Andreson Oliveira passou a mostrar os efeitos da suspensão das contribuições patronais e compará-los 
com as projeções apresentadas na Nota Técnica 001/2020 da AMPASS. De acordo com a NT, entre 
maio e setembro de 2020, estavam previstos resgastes líquidos de R$ 11.752.555,23, porém ocorreram 
resgates no valor de R$ 12.464.862,00 uma diferença de 712.306,77. Finalizada a apresentação, os 
conselheiros agradeceram ao sr. Andreson Oliveira, que em seguida retirou-se da reunião. 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 
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