
   
 

   
 

Ata Reunião Ordinária 09/2021– Conselho Municipal Fiscal 
 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da AMPASS realizada no dia 
01de setembro de 2021. 

 
No primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (2021), 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 sr. Diego Targino de Moraes Rocha, representante 
da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital da Prefeitura; 
sr. Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro, representante da Secretaria de 
Governo e Participação Social da Prefeitura; sr. Clínio Francisco de Oliveira, 
representante do SINDSEPRE, e o Sr. Petrônio Lira Magalhães, representante 
da AFREM Sindical e presidente deste Conselho. Presente também a Sra. 
Rebeca de Souza, gestora da Unidade de Controle Interno da AMPASS, 

 
O presidente do Conselho Fiscal, o sr. Petrônio Magalhães, abriu a reunião, 
agradeceu a presença de todos, e informou que  a pauta consta dos 
Seguintes itens: I – Leitura da ata da reunião passada; II – Informes; III –
Apresentação da Carteira de Investimentos. O presidente também indicou o 
responsável em redigir a presente ata, o conselheiro Clinio Oliveira. 
 
O presidente do Conselho Fiscal Sr. Petrônio Magalhães fala sobre a 
rentabilidade e saúde do fundo Recifin, que, relacionado ao cálculo atuarial a 
reforma da Previdência com o acréscimo da alíquota trás redução do déficit 
existente. Aborda também sobre a necesssidade da realização de um censo 
previdenciário, observando o cenário atual. Informa ainda sobre o andamento 
do GT para escolha da empresa que administrará a previdência complementar, 
grupo de trabalho do qual participa representando este Conselho. Pontua 
também que os servidores que ingressarem na PCR irão contribuir para o 
Reciprev mas somente valerá até o teto do Regime Geral, pois para garantir a 
aposentadoria com seu vencimento será necessário aderir à Previdência 
Complementar, e que a Previdência Complementrar deverá começar a operar 
com pelo menos 1000 (mil) vidas, devido ao custeio operacional. O Presidente 
finaliza os informes analisando que três medidas podem melhorar o cálculo 
atuarial sem mexer na alíquota, sendo: implantação de crédito consignado pelo 
RPPS; censo previdenciário, e ampliação da possibilidade de investimento no 
exterior. 
 
O Presidente Sr. Petrônio Magalhães frisa que irá reforçar a solicitação 
encaminahda ao Prfesidente da AMPASS, sobre o contrato de investimento 
com a Caixa Econômica, matéria discutida e encaminhada na reunião deste CF 
no mês próximo passado, onde concordamos que este direcionamento 
restringe opcões de investimento e dificulta o cumprimento da meta atuarial em 
sua maximização. 
 
A Sra Rebeca trás informações sobre a auditoria do Pró Gestão que foi 
realizada nos dias 16 e 17 de agosto, finalizada sem questionamentos, apenas 
aguardando o relatório final para publicação no Portal. 



   
 

   
 

 
O conselheiro Diego Rocha lembra da improtância do encaminhamento que 
tomamos na reunião de agosto sobre qual será o papel deste CF na 
Previdência Complementar, o conselheiro Clinio Oliveira registra que deveria 
ser este CF a abarcar mais esta atribuição, ou que no caso de o Fundo  
Previdenciário Complementar tenha seu próprio CF, que efetivamente tivesse 
representação deste Conselho, ou que esteja em articulação conosco. 
 
Nada mais havendo a tratar, o presidente Sr Petrônio Magaslhães deu por 
encerrada a reunião, e eu, Clinio Oliveira lavrei a presente Ata, que vai 
assinada por mim e pelos demais conselheira presentes. 

 
 

 

 

 

Petrônio Lira Magalhães Clínio Francisco de Oliveira 
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DiegoTargino de Moraes Rocha Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro 
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