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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2021 – 
BIÊNIO DE 2019-2021. 
 
Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, na sala 
virtual google.meet, às quinze horas e onze minutos, teve início a Primeira 
Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado 
do Amapá, realizada por videoconferência, presidida pelo Senhor RUBENS 
BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou os Conselheiros e os demais 
presentes. Em seguida, passou a palavra a secretária Lusiane Oliveira Flexa 
que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Número sete de 
dois mil e vinte um, o qual convoca os membros do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, 
Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se 
presentes na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE 
QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, presente; CARLOS LUIZ 
PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO 
GURTYEV DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS, 
presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA 
COUTINHO, presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; HELIELSON DO 
AMARAL MACHADO, presente; MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, 
presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; GILMAR SANTA 
ROSA BARBOSA, presente; PAULO DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM 
TAVARES DA SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: 
Não houve justificativa. ITEM - 4 -  ENCERRAMENTO DO BIÊNIO 2019/2021 
DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ. 
A) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTÃO DA 
AMAPÁ PREVIDÊNCIA. B) PRONUNCIAMENTOS DOS MEMBROS DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ. C) 
PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ.  Apresentação das atividades 
realizadas pela Gestão da Amapá Previdência. O Presidente Rubens 
Belnimeque, passou a palavra à Diretora da Diretoria de Benefícios Militares - 
DIBEM, a senhora Fabrícia Lobato, a qual inicialmente esclareceu que relatório 
que irá apresentar foi elaborado para apresentação na Primeira Reunião 
Extraordinária do Conselho Estadual de Previdência do ano de 2021, e tem o 
objetivo de demonstrar as atividades da Diretoria de Benefícios Militares 
(DIBEM) durante o biênio 2019/2021. E que o relatório será conciso e 
abrangente, elaborado com foco nos relatórios mensais internos, prática 
recorrente na DIBEM, com o objetivo geral de garantir a transparência, 
credibilidade e utilidade das informações apresentadas. Ato contínuo, informou 
que a Diretoria de Benefícios Militares – DIBEM possui na sua estrutura 
organizacional duas divisões: Divisão de Cadastro de Benefícios Militares - 
DICABEM e a Divisão de Benefícios e Auxílios Militares -  DIBEAM. A 
DICABEM é responsável pela instrução de processos de Reforma Por 
Invalidez, Revisão de Reforma, Reforma Por Idade, Reserva Remunerada Ex-
Officio, Reserva Remunerada a Pedido, Pensão por Morte, Revisão de Pensão 
e a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição no Regime – CTC. A 
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DIBEAM é responsável pelo processamento da Folha dos Inativos, pelo 
pagamento de retroativos, acompanhamento e controle dos benefícios. A 
Diretoria de Benefícios dos Militares possui atualmente o total de 485 
beneficiários em folha Plano Financeiro e Plano Previdenciário, dos quais 146 
são pensionistas 81 instituidores e 339 são militares inativos, dados atualizados 
até fechamento da folha de maio de 2021. Quantitativo de Benefícios Militares 
incluídos em folha: Ano 2019 - Plano Financeiro:  Pensão Por Morte - Instituidor 
63 - Cotista 121 - Total por Benefício R$ 3.909.875,44; Reforma Por Invalidez 
49 - Total por Benefício R$ 4.945.191,72; Reforma Por Idade 02 - Total por 
Benefício R$ 247.684,21; RR Ex-Officio 60 - Total por Benefício R$ 
5.597.130,37; RR a Pedido 23 - Total por Benefício R$ 1.726.499,43. Total de 
255 benefícios no valor de R$ 16.426.381,17. Plano Previdenciário: Pensão 
Por Morte - Instituidor 10 - Cotista 18 - Total por Benefício R$ 762.540,21; 
Reforma Por Invalidez 06 - Total por Benefício R$ R$ 224.799,43. Total de 24 
benefícios no valor de R$ 987.339,64. Ano 2020 - Plano Financeiro:  Pensão 
Por Morte - Instituidor 68 - Cotista 122 - Total por Benefício R$ 4.265.395,51; 
Reforma Por Invalidez 51 - Total por Benefício R$ 5.547.390,57; Reforma Por 
Idade 02 - Total por Benefício R$ 225.648,92; RR Ex-Officio 182 - Total por 
Benefício R$ 17.889.113,29; RR a Pedido 48 - Total por Benefício R$ 
4.699.283,80. Total de 405 benefícios no valor de R$ 32.626.832,09. Plano 
Previdenciário: Pensão Por Morte - Instituidor 10 - Cotista 20 - Total por 
Benefício R$ 689.582,78; Reforma Por Invalidez 07 - Total por Benefício R$ 
642.845,95. Total de 27 benefícios no valor de R$ R$ 1.332.428,73. Ano 2021 
(até Maio) - Plano Financeiro:  Pensão Por Morte - Instituidor 71 - Cotista 126 - 
Total por Benefício R$ 384.518,37; Reforma Por Invalidez 53 - Total por 
Benefício R$ 420.217.19; Reforma Por Idade 02 - Total por Benefício R$ 
20.902,53; RR Ex-Officio 224 - Total por Benefício R$ 2.594.573,81; RR a 
Pedido 53 - Total por Benefício R$ 453.093,53. Total de 458 benefícios no valor 
de R$ 3.873.305,43. Plano Previdenciário: Pensão Por Morte - Instituidor 10 - 
Cotista 20 - Total por Benefício R$ 57.743,68; Reforma Por Invalidez 07 - Total 
por Benefício R$ R$ 77.467,98. Total de 27 benefícios no valor de R$ 
135.211,66. Evolução da quantidade dos Benefícios Militares Plano Financeiro 
- 2019:  Pensão por morte 63, Reserva Remunerada “ex officio” 60 e Reserva 
Remunerada a pedido 23. 2020: Pensão por morte 68, Reserva Remunerada 
“ex officio” 182 e Reserva Remunerada a pedido 48. 2021 (até maio): Pensão 
por morte 71, Reserva Remunerada “ex officio” 224 e Reserva Remunerada a 
pedido 53. Plano Previdenciário - 2019: Pensão por morte 10 e Reforma 06. 
2020: Pensão por morte 10 e Reforma 07. 2021 (até maio): Pensão por morte 
10 e Reforma 07. Por fim, a Diretora Fabrícia informou dos avanços e citou 
como exemplos três: Digitalização dos processos administrativos e de 
benefícios; Utilização do PRODOC para integração documental e processual e 
a possibilidade de trabalho remoto, permitindo o desenvolvimento das 
atividades de qualquer lugar. Falou ainda, das necessidades de aumento de 
efetivo e melhoria da estrutura física da AMPREV, e concluiu sua fala 
informando da participação de Militares da DIBEM na Comissão 
Interinstitucional PM/BM para estudos sobre o Sistema de Proteção Social dos 
Militares do Estado do Amapá. O Presidente Rubens Belnimeque, passou a 
palavra à Diretora da Diretoria de Benefícios e Fiscalização - DIBEF, a senhora 
Narléia Salomão, a qual inicialmente esclareceu que a DIBEF tem como 
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atividade fim a concessão, manutenção e fiscalização dos benefícios 
concedidos pela AMPREV, e possui as seguintes subdivisões: Diretoria, 
Gabinete, DIAT, DICAB, DASPPEM, DIBEA e Arquivo. Ato contínuo, informou 
que no ano de 2019 foram concedidas 88 pensões por morte, e a folha de 
benefícios fechou em R$ 2.976.421,61. Já no ano de 2020 foram concedidas 
104 pensões por morte, e a folha de benefícios fechou em R$ 3.363.767,51. 
Com relação ao ano de 2021, os dados apresentados são de janeiro a maio, 
sendo concedidas 52 pensões por morte, e a folha de benefícios fechou em R$ 
2.970.661,87. Aposentadoria Compulsória: Ano de 2019: Foram 02 
aposentadorias, e a folha de benefícios fechou em R$ 347.040,49. 2020: 02 
aposentadorias, e a folha de benefícios fechou em R$ 254.960,92. 2021 (até 
maio): Não houve concessão de aposentadoria compulsória, e a folha de 
benefícios fechou em R$ 225.990,85. Aposentadoria Por Idade: 2019: Foram 
07 aposentadorias, e a folha de benefícios fechou em R$ 197.964,34. 2020: 02 
aposentadorias, e a folha de benefícios fechou em R$ 215.327,35. 2021 (até 
maio): 01 aposentadoria, e a folha de benefícios fechou em R$ 198.990,68. 
Aposentadoria por Invalidez: 2019: Foram 18 aposentadorias, e a folha de 
benefícios fechou em R$ 789.951,36. 2020: 14 aposentadorias, e a folha de 
benefícios fechou em R$ 791.521,62. 2021 (até maio): 04 aposentadorias, e a 
folha de benefícios fechou em R$ 594.030,10. Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição: 2019: Foram 228 aposentadorias, e a folha de benefícios fechou 
em R$ 6.131.182,69. 2020: 262 aposentadorias, e a folha de benefícios fechou 
em R$ 8.073.640,37. 2021 (até maio): 84 aposentadorias, e a folha de 
benefícios fechou em R$ 6.267,206,63. Por fim, a Diretora Narléia informou dos 
avanços e citou como exemplos: Processos 100% digitais; Chamada online; 
WhatsApp – DIBEF/AMPREV 99134-9742; Finalização de teste para a retirada 
de margem de empréstimo consignado e atualização das pensões por morte 
(adequação do prazo), e concluiu sua fala informando da implantação do 
CHECK LIST reformulado, alinhamento documental (DIAT, DICAB, PROJUR, 
AUDITORIA), reorganização documental da página do SISPREV WEB, 
alinhamento documental da Instrução Normativa nº 003/2020 – TCE, criação e 
planejamento da Instrução Normativa da AMPREV para implantação nos 
setores, reformulação do fluxograma e planejamento do recadastramento 
virtual. Dando continuidade nas apresentações, o Presidente Rubens 
Belnimeque informou que o Gerente Administrativo da AMPREV, o senhor 
Gaudêncio Guimarães, está de férias, por essa razão não está participando da 
reunião. Ato contínuo, o Presidente Rubens falou que a Gerência 
Administrativa possui a missão de orientar, conduzir e gerenciar os processos 
que busquem garantir todo o aporte de materiais e serviços necessários à 
execução das atividades finalísticas desta Unidade Gestora, apesar dos 
entraves que dificultaram o cumprimento de sua missão, nos dois últimos anos, 
faz um balanço positivo do referido biênio. E que inicialmente, é importante 
lembrar que mesmo durante a pandemia, a AMPREV nunca deixou de 
funcionar de maneira presencial, ou seja, sempre foi necessário um aparato 
mínimo de serviços e materiais para garantir o bom funcionamento da 
instituição. Seguindo essa esteira formalizamos 08 Contratos e 09 Atas de 
Registro de Preços e sem contar os aditivos de contratos seja de acréscimo ou 
supressão e prazo sobre as atividades essenciais. Algumas dessas 
contratações são corriqueiras e costumam fazer parte em todo exercício 



 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

   

Página 4 de 15 

 

financeiro como por exemplo: Serviço de Vigilância Patrimonial; Manutenção 
Predial e copeirarem; Material de Consumo (Copa e Cozinha, limpeza, 
Expediente, Gêneros Alimentícios);  Telefonia fixa; Exames Médicos; 
Gerenciamento de Combustíveis; Fornecimento de Água e Energia Elétrica; 
Fornecimento de Água Mineral e Gás de Cozinha e etc. Outras dessas 
contratações são pontuais, pois acontecem de forma esporádicas, tal como 
materiais de informática e outras aquisições pontuais. O Presidente Rubens 
falou ainda, que entre os principais avanços nas ações gerenciadas pela GEAD 
e seus setoriais, destacam-se os seguintes: Formalização do Contrato nº 
011/2019, firmado junto à empresa LINK para fornecimento e gerenciamento 
de combustíveis para os veículos desta AMPREV. A referida contratação 
trouxe um ganho significativo, pois a contratada não apenas fornece os 
combustíveis, mas também gerencia os mesmos, possibilitando à AMPREV, 
por meio de sistema específico e de forma imediata todos os dados 
relacionados ao consumo de combustível de cada veículo. O referido contrato 
encontra-se na vigência do segundo aditivo. Outra ação que merece destaque, 
e que foi encabeçada pela Divisão de Informática, foi a digitalização dos 
nossos documentos e processos administrativos que foram acelerados pela 
necessidade imediata de adequação dos trabalhos remotos, situação que 
reduziu de forma significativa o consumo de papel e outros materiais de 
expediente. A formalização do Contrato nº 009/2019, firmado junto ao Instituto 
Inova para agenciamento e treinamento de Estagiários, foi outra ação de 
destaque, pois trouxe um reforço importante na mão obra, colaborando de 
forma significativa com setores da AMPREV que necessitam de mais 
colaboradores. Por último, foi ressaltado a aquisição dos novos computadores 
que além de atualizar o maquinário da AMPREV, pôde auxiliar os serviços na 
execução do trabalho remoto. O Presidente Rubens Belnimeque, passou a 
palavra ao Procurador Jurídico da Amapá Previdência, o Doutor Weber 
Fernandes, o qual esclareceu que a Procuradoria Jurídica dentro da Amapá 
Previdência é um órgão de controle, notadamente do controle da legalidade. E 
a par do aumento significativo das demandas com a Reforma da Previdência, e 
com algumas decisões do judiciário local, notadamente uma declaração de 
inconstitucionalidade de uma norma que institui a gratificação de atividade de 
saúde, isso gerou um aumento significativo de processos de concessão de 
aposentadoria, notadamente dos civis, e teve um aumento bem mais 
significativos de processos judiciais, os processos judiciais, a PROJUR em 
sinergia com a Procuradoria Geral do Estado, conseguiu avançar no que 
pertine a questão de devolução da gratificação, a PROJUR está conseguindo 
improcedência da ação, em todas. Devido à grande demanda, a PROJUR teve 
uma melhora qualitativa em seu quadro, hoje composta pelo: Procurador 
Jurídico, Weber Mendes Fernandes; Assistente Administrativo, Rubia Ferreira 
Góes; Analista Previdenciário, José Alberto Vieira Rocha, Estagiária cursando 
o 6º ano de Direito, Ana Beatriz; Advogado, Mauro Dias da Silveira Junior; 
Advogada, Ádria Camila Barreto Picanço; Advogada, Mara Janaina de S. 
Juarez Moreira;  Advogada, Vanessa Salomão Gonçalves;  Advogada, Gleeydi 
Kelly Côrtes Machado;  Advogada, Rafaela Costa de Souza;  Advogado, 
Fernando José Souza Segato e a  Advogada, Anny Carolyne Ferreira Galeno 
de Deus. O Procurador informou ainda, que de janeiro a junho de 2021, 
recebeu mandados de citação para as devidas manifestações, sendo que as 
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ações em que os advogados lotados na Procuradoria Jurídica se habilitaram e 
atuaram totalizou 243 processos judiciais. Quanto ao processo judicial mais 
antigo da AMPREV o do loteamento Cajarí, foi sentenciado no dia 31 de maio, 
e foi julgado procedente o pedido da Ampá Previdência, depois de 17 anos, só 
no juizo monocrático. O Procurador agradeceu e parabenizou a todos os 
envolvidos que de certa forma contribuiram com o processo legal. E que agora 
resta aguardar os recursos e os demais procedimentos nas instâncias 
superiores. Dando continuidade, informou que foram realizadas 04 audiênas 
nesse primeiro semestre, e que foram emitidos 312 pareceres, sendo: Pensão 
por Morte 59; Revisões e Reajuste 08; Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição 73; Aposentadoria por Idade 01; Aposentadoria por Invalidez  05; 
Reserva Remunerada Ex Officio 12; Reserva Remunerada A Pedido 23; 
Isenção de Imposto de Renda Militar 01; Reforma 03; Administrativo/Diversos 
09; Ressarcimento de Desconto Previdenciário 01; Reforma por Invalidez Ex- 
Offício  02; Pensão Especial 01; Auxilio Doença 01; Reconhecimento de Tempo 
de Contribuição 01; Auxilio Reclusão 01; Abono Permanência 01; Diferença de 
Grau Hierárquico 03; Isenção de Imposto de Renda Civil 02 e Ressarcimento 
de Desconto Previdenciário Militar 01. Por fim, informou que foram elaborados 
111 despachos a fim de instruir os processos administrativos em trâmite na 
Entidade. Ato contínuo, o Presidente Rubens Belnimeque apresentou um breve 
resumo das folhas de pagamento dos benefícios, referente a junho de 2019 e a 
maio de 2021. Folha de Benefício Civil: Junho/2019 R$ 8.890.036,34. 
Maio/2021 R$ 13.757.548,50. Folha de Benefício Militar: Junho/2019 R$ 
1.295.448,47. Maio/2021 R$ 4.008.517,09. Total: Junho/2019 R$ 
10.185.484,81. Maio/2021 R$ 17.766.065,59. Quantidades de Benefícios: Civil: 
Junho/2019 1.640, Maio/2021 2.168. Militar: Junho/2019 228, Maio/2021 485. 
Total: Junho/2019 1.868, Maio/2021 2.653. A Folha de Pagamento dos Benefícios 

Civil teve aumento de 54,75%, e a Folha de Pagamento dos Benefícios Militar 
teve aumento de 209,43%, totalizando um aumento de 74,43%. No que se 
refere a quantidade de benefícios concedidos o aumento foi de: Civil 32,20%, 
Militar 112,72%, totalizando 42,02%. Quanto a evolução patrimonial financeira 
em junho/2019 era de R$ 4.407.633.587,55, em abril/2021 estava em R$ 
5.194.528.909,47. Por fim, o Presidente apresentou o quantitativo de benefícios 
que foram implantados. Plano Financeiro 930, Civil sendo: Aposentadoria 
Compulsória 03; Aposentadoria Por Idade 06; Aposentadoria Por Invalidez 20; 
Aposentadoria Por Tempo de Contribuição 470; Pensão Por Morte 155. Militar 
sendo: Pensão Por Morte 24; Reforma Por Invalidez 13; Reserva Remunerada 
“a pedido” 46; Reserva Remunerada “ex-officio”193. Plano Previdenciário 73, 
Civil sendo: Aposentadoria Por Invalidez 06; Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição 03; Pensão Por Morte 53. Militar sendo: Pensão Por Morte 07; 
Reforma Por Invalidez 04. Totalizando 1.003. O Presidente Rubens, fez um 
breve comentário sobre as informações apresentadas, e logo após passou a 
palavra à Secretária do Conselho Estadual de Previdência - CEP, a senhora 
Lusiane Flexa, que apresentou o Relatório de Atividades do CEP referente ao 
biênio 2019/2021. Inicialmente, informou que os membros do CEP foram 
nomeados através do Decreto de nomeação nº 2.540 de 05 de junho de 2019, 
foi publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6933, em 05 de junho de 
2019. E que a sessão solene de posse dos novos membros do CEP foi 
realizada no dia 14 de junho de 2019. Informou ainda que o Conselho Estadual 
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de Previdência durante o biênio 2019/2021 se reuniu 38 vezes, sendo: 2019: 7 
Reuniões Ordinárias e 5 Reuniões Extraordinárias. 2020: 12 Reuniões 
Ordinárias e 7 Reuniões Extraordinárias. 2021: 5 Reuniões Ordinárias, 1 
Reunião Extraordinária e 1 Sessão Solene. Das discussões e deliberações do 
Colegiado foram expedidas 28 Resoluções, sendo: 2019: 10. 2020: 10. 2021: 
08. Por fim, informou que o Conselho Estadual de Previdência apreciou e 
deliberou 28 processos (balancetes e balanço contábil, demonstrativos de 
investimentos, concessão de benefícios, revisão de aposentadorias, dívida 
previdenciária, imóveis da AMPREV etc.). Dos Relatores: Conselheira Carla 
Ferreira Chagas relatou 01– Processo. Conselheiro Carlos Luiz Pereira 
Marques relatou 02 – Processos. Conselheiro Edílson Pereira Marques relatou 
04 – Processos. Conselheiro Helielson do Amaral Machado relatou 01 – 
Processo. Conselheiro Horácio Luís Bezerra Coutinho relatou 02 – Processos. 
Conselheiro Joryosvaldo Queiroz Oeiras relatou 02 – Processos. Conselheiro 
José Casemiro de Souza Neto relatou 02 – Processos. Conselheiro Lindoval 
Queiroz Alcântara relatou 02 – Processos. Conselheiro Mário Gurtyev de 
Queiroz relatou 01 – Processo. Conselheiro Mauro Fernando Parente de 
Oliveira relatou 03 – Processos. Conselheiro Meryan Gomes Flexa relatou 04 – 
Processos. Conselheiro Micherlon Mendonça dos Santos relatou 01 – Processo  
Conselheiro Paulo de Santana Vaz relatou 01 – Processo. Conselheiro William 
Tavares da Silva relatou 02 – Processos. Pronunciamentos dos Membros do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá. Com a palavra à Vice-
Presidente do CEP, Conselheira Meryan Gomes, que inicialmente parabenizou 
os Diretores “pela grande capacidade de reinvenção nesse período bem difícil, 
o resultado está no brilhante relatório que nos trouxe agora à AMPREV, a 
administração da AMPREV, colaboradores da AMPREV também, aqui um 
cumprimento especial a nossa secretária Lusiane, que sempre esteve presente 
em todos os momentos desse colegiado, com muita dedicação e muita 
competência, e mais duas pessoas que tiveram destaques junto ao Conselho, 
aliás um é bem famoso, porque se fala Robson, mais para cima, desde 
Robson, para o lado Robson, então o Robson que esteve presente nos 
bastidores, e também  a Luana. A Luana foi uma colaboradora que alguns 
momentos substituiu a Lusiane, e que esteve sempre presente, tanto no 
mandato anterior, como neste mandato. Assim, vai ser muito breve, e tem uma 
palavra que me veio à cabeça nesse momento, é a palavra agradecimento, e 
eu quero dirigir essa palavra de agradecimento primeiramente à Deus, e a 
todos aqueles que eu encontrei aqui, seja no primeiro mandato, como no 
segundo mandato, foi uma convivência de muito aprendizado, como alguns já 
colocaram, foi de muito coleguismo, de muito respeito, tive muito orgulho de 
participar desse Colegiado, colegas, onde todos souberam honrar   o nosso 
mandato, cada um com a sua característica própria, aqueles que falam pouco, 
aqueles que falam muito, aqueles que discutem mais, mas todos se 
destacaram  pela abnegação  e pela ética, e pelo compromisso especialmente 
para com o Sistema Previdenciário, assim, com a sensação de dever cumprido, 
desejo boa sorte à todos aqueles que estão encerrando, como o Presidente 
colocou, apenas um ciclo, não estamos indo embora, estamos encerrando uma 
participação, e aos colegas que vão continuar, muito sucesso. Obrigada a 
todos! ”. Conselheiro Edílson Marques, “aproveito o ensejo para agradecer 
primeiramente a Deus pelo fornecimento de todas às condições necessárias 
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para que eu pudesse desenvolver minhas atividades como Conselheiro nesses 
dois biênios consecutivos no âmbito do CEP. No mais, quero pedir desculpas 
se nesse referido período de trabalho no CEP eu tenha sido despeitoso com 
algum Conselheiro, Conselheira ou com qualquer pessoa da equipe da 
AMPREV. Sendo oportuno também, agradecer a todos os Conselheiros e 
Conselheiras do CEP e a toda a equipe da AMPREV pela cortesia, respeito e 
amizade dispensada a minha pessoa. Quero também desejar muita boa sorte e 
sabedoria aos Conselheiros que irão assumir o CEP, COFISPREV e CIAP no 
próximo biênio. E por fim, desejar a toda equipe da AMPREV e a todos os 
membros do CEP, COFISPREV e CIAP que fiquem todos na proteção de Deus 
e de Nosso Senhor Jesus Cristo”. Conselheiro Mauro Parente, inicialmente 
gostaria de agradecer ao nosso maravilhoso Deus pela oportunidade que ele 
nos deu de termos participado de dois mandatos aqui compondo este Conselho 
representando uma gama de milhares de servidores do Poder Executivo, a qual 
nós nos sentimos honrados pela confiança que eles nos deram, confesso que 
não foi fácil inicialmente, porque tivemos que aprender e reaprender toda 
legislação previdenciária que é uma questão complexa, dinâmica, 
principalmente com as reformas, aonde nós passamos discutindo todo esse 
processo de reforma, seja no âmbito nacional, seja no âmbito também 
estadual, aonde tivemos também apresentando os nossos pontos de vista, 
algumas vezes de forma incisiva, outras vezes de forma mais, assim de uma 
forma mais consensual, mas sempre buscando, e principalmente garantir os 
direitos daqueles que nós representamos. O direito precípuo que o próprio 
RPPS ele deve sempre lutar, que é a sustentabilidade do RPPS e equilibrando 
com os direitos dos servidores, que não é uma coisa muito fácil de se fazer, 
tendo em vista que, sempre haverá um conflito em relação a isso, o RPPS o 
sistema exigindo mais recursos para ser sustentável, e o servidor também 
querendo seus benefícios maiores ainda, buscando adquirir mais benefícios, ou 
assegurar os benefícios que já possui, enfim, mais o que nós temos que pautar 
é o equilíbrio em cima disso tudo. Buscamos ser fiscalizadores o máximo que 
nós pudemos, sendo até algumas vezes enjoados, questionando diversas 
situações, também nesse âmbito da busca da sustentabilidade do RPPS, seja 
com os nossos devedores, seja com os próprios credores nosso também, 
enfim, desenvolvemos um trabalho buscando o melhor, o melhor para o RPPS 
que é um guardião dos sonhos de todos os servidores, de todos os Poderes, 
do âmbito estadual, porque não tem um servidor que não sonhe com sua 
aposentadoria, mas também guardião da legalidade e isso nós também vimos 
prestigiar a todos que trabalham na Procuradoria Jurídica, a Diretoria, a todos 
os servidores porque sabemos que não é fácil, nós passamos por dificuldades 
serias, seja de estruturação, seja de reestruturação, de reinvenção da forma de 
trabalhar, de uma adaptação dentro do processo, então não foi um período fácil 
que nós passamos e ainda estamos passando, mas o bom disso é que ele faz 
evoluir, talvez se não tivéssemos esse processo dessa pandemia, nós não 
tivéssemos tão avançado do processo da tecnologia, do uso dela seja no 
âmbito da AMPREV, seja no âmbito do poder público em geral, seja no âmbito 
da sociedade em geral, nós também precisamos saber observar todos os 
prismas com todas essas situações. Eu gostaria de agradecer a todos os 
Conselheiros que participaram conosco da formação deste Conselho, o 
aprendizado com cada um de vocês foi tremendo, tremendo mesmo, me fez 
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evoluir do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista do entendimento, 
do ponto de vista inclusive da observância do contraponto daquilo que nós 
apresentamos de forma mais parcimônia menos contundente, é claro não 
abrindo mão daquilo que a gente acha correto, daquilo que a gente acha 
convicto. E eu gostaria de parabenizar a todos, porque todos que aqui estão 
saindo, e aqueles que estão renovando irão participar também da renovação, 
continuando como Conselheiros, estão se renovando em conhecimento 
também, ninguém aqui, posso garantir, ficou estagnado no conhecimento 
previdenciário muito pelo contrário, avançou demais e contribuiu demais em 
todos os aspectos em tudo o que foi discutido e deliberado por esse Conselho. 
Eu gostaria de agradecer a nossa secretária a dona Lusiane que muito, muito, 
muito mesmo esteve atenta conosco, em tempo e fora de tempo esteve nos 
assistindo, toda vez que nós necessitávamos de alguma situação ela 
disponibilizava para gente, seja qual fosse a demanda, um processo, uma 
consulta, e as vezes até no final de semana, já fizemos questionamentos com 
ela também sobre algum assunto. E por fim, agradecer o Presidente, tivemos 
nossos embates, mas isso faz parte para que nós possamos crescer enquanto 
pessoa, enquanto servidor”.  Conselheiro Carlos Marques, falou “assim dizer 
que nós fechamos um ciclo e acredito que foi um ciclo de aperfeiçoamento, de 
resultado da Amapá Previdência, a gente veio de uma evolução, a gente 
passou por aqui, meu primeiro período era a gestão do Arnaldo depois o 
Sebastião e aí depois o Rubens, e cada um dentro do seu conhecimento do 
seu estilo, foi aperfeiçoando e nós vimos que à AMPREV foi para uma 
ascendente de todo esse trabalho que resulto nos bons resultados das 
aplicações dos recursos, resulta nos cumprimentos das deliberações deste 
Conselho, no que diz respeito a cobrança, principalmente do Executivo que tem 
débitos abertos, e a gente sabe que não é segredo para ninguém isso, mas 
entendo que tanto o Conselho quanto a Diretoria fizeram aquilo que estava 
dentro do seu alcance, as cobranças foram feitas, os registros foram feitos, as 
condições de parcelamentos para ajustar foram feitas, então entendo que tanto 
a Diretoria quanto o Conselho cumpriram integralmente o seu papel, no tocante 
a questão da dívida. Com relação a responsabilidade das aplicações dos 
recursos, dos capitais do segurado não resta a menor dúvida que a boa 
governança foi refletida no resultado alcançado, nós vivemos esses dois 
últimos anos de muita turbulência, além das crises habituais do segmento 
econômico, nós tivemos a pandemia que alterou toda rotina, alterou todo 
comportamento, tanto do mercado quanto das instituições, e mesmo assim a 
gente dentro desse modelo de governança que foi implementado com o Comitê 
de Investimentos, com a atuação do Conselho Fiscal, a Diretoria com o 
conhecimento técnico, com aperfeiçoamento do seu quadro de pessoal, foi 
possível vencer essas crises, alcançar os resultados para que a gente 
cumprisse as metas estabelecidas mesmo no meio a toda turbulência. Então 
isso demonstra a capacidade técnica da equipe, a responsabilidade da gestão, 
a pessoa do Rubens, aí parabenizar e destacar, esse trabalho dele do jeito 
dele, muito tranquilo ali, preciso no momento de contrapor, flexível para poder 
retomar e corrigir rota. O Conselho pelas discussões, na maioria das vezes 
acalorada, pertinentes, e como representante do Executivo, não que fossemos 
proteger o Executivo, nunca fizemos isso, mas levantar os pontos de vista, do 
porque as coisas não foram consertadas da forma como se desejava, tanto o 
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Poder Executivo, quanto nós Conselheiros, quanto nós servidores que tem 
seus bens sobre a responsabilidade da AMPREV, no mais agradecer pelo 
aprendizado, a cada um, a cada colega do Conselho, eu sempre disse que o 
Conselho de Previdência na minha opinião é o Conselho de mais alto nível de 
conhecimento que tem em todas as instâncias, das Instituições do Estado do 
Amapá, não vejo um Conselho com maior conhecimento, maior vivencia em 
todas as áreas, sendo um Conselho de lato nível, confesso que quando fui 
convidado pelo Governador para assumir na primeira indicação, teve muita 
gente que disse, olha você vai para lá, você vai entrar no ninho de leão, no 
meio do furacão, aí eu falei não, não tenho medo de desafio vamos lá, na 
verdade serviu para que eu aperfeiçoasse ainda mais e fosse aprimorando a 
minha capitação de conhecimento, eu aprendi muito com os senhores, aprendi 
muito com a equipe técnica da AMPREV, aí quero manifestar minha gratidão 
do fundo do coração, no mais quero dizer que continuo sempre à disposição da 
AMPREV, dos senhores Conselheiros para aquilo que precisar.” O Conselheiro 
Carlos Marques saiu da reunião às 17h:17m, em razão de compromissos de 
trabalho. Conselheiro Horácio Bezerra, “gostaria de agradecer a Deus a 
oportunidade de ter participado durante dois biênios, como Conselheiro Titular 
do Conselho Estadual Previdência – CEP, e aproveito o momento para 
agradecer o apoio de todos os Conselheiros, bem como o apoio do corpo 
técnico da AMPREV,  servidores que são muito competentes, e foram solícitos 
em todas as ocasiões em que necessitei recorrer a procura de informações 
para subsidiar alguma manifestação como representante do CEP, e também 
aproveito o momento para agradecer a oportunidade de ter atuado com 
integrante do Comitê de Investimentos da AMPREV – CIAP, onde aprendi 
bastante, principalmente através dos ensinamentos do Coordenador, o senhor 
Carlos Oliveira, servindo o conhecimento adquirido inclusive para fins pessoal. 
Assim, informo que foi uma honra para mim ter atuado durante esse período 
junto dos demais Conselheiros do CEP, incluindo o senhor Presidente, e muito 
bem vem conduzindo à AMPREV, parabenizando a todos, juntamente com os 
demais servidores da AMPREV, e desejando que os novos Conselheiros do 
CEP dei continuidade aos trabalhos do CEP, melhorando cada vez mais a 
atuação funcional do Conselho Estadual de Previdência, e que à AMPREV se 
fortaleça cada vez mais. Por fim, coloco-me a disposição de todos no Ministério 
Público do Estado do Amapá, sucesso e saúde a todos”. Conselheiro Paulo 
Vaz, “eu tenho só que agradecer também Presidente, agradecer a todos os 
Conselheiros desses dois anos que passamos juntos, eu aprendi bastante com 
vocês, hoje eu posso considerar que são meus amigos, todos são meus 
amigos, porque, passamos juntos com situações que esses dois anos foram 
difíceis para todo mundo, o senhor sabe Presidente, o senhor levou muito bem 
essa AMPREV, junto com o seu grupo administrativo todo da AMPREV, quero 
dar os parabéns. O Comitê de Investimentos está de parabéns também, pelos 
dois anos, enfim, eu vejo assim, discussão, debate faz parte do jogo, tudo que 
aconteceu, até pedir desculpas se houve um debate mais acalorado, mas a 
questão aí é visando sempre o bem da AMPREV, essa é a questão, e isso foi 
concretizado aqui nesse Conselho. Este Conselho aqui, é um Conselho impar 
no meu ponto de vista, Conselho muito bem estruturado, com várias pessoas 
que souberam colocar seus pensamentos visando o bem da AMPREV, e dar os 
parabéns para todos nós”. Conselheiro William Tavares, “Estava comentando 
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com minha esposa, que essa seria a reunião da saudade, porque é um grupo 
bem significativo de Conselheiros infelizmente está no segundo mandato e vai 
nos deixar, esses Conselheiros contribuíram bastante não só com a Amapá 
Previdência, mas também em termos de experiência para formar essa 
experiência que a gente acaba vivenciando e passando. Eu quero inicialmente 
começar pedindo desculpas por algo que possa ter magoado alguém, mas foi 
sempre no sentido do bom exercício da atividade que foi posta também a 
minha pessoa, e agradecer a cada um de vocês, aos servidores que sempre 
tiveram prestativos, à Lusiane não media esforços para atender, não importava 
a hora, enfim, todos os servidores sempre que a gente tem buscado para 
realizar o trabalho do Conselho Estadual da AMPREV, sempre tem se 
disponibilizado a contribuir, fora os relatório, enfim, toda a estatística, todos os 
cálculos, tudo que a gente pega, produzido pelas Diretorias são sempre de 
muita qualidade, e o nosso trabalho nas relatorias tem sido mínimos, por conta 
da qualidade do trabalho produzido pela equipe técnica da AMPREV, parabéns 
ao Presidente que lidera todo esse grupo de servidores, assim tem muito da 
mão dele nesse trabalho, e é muito bom estar participando dessa experiência e 
poder contribuir com o Conselho Estadual da AMPREV, na qualidade de 
Conselheiro, e mais uma vez agradecer em nome nosso, e eu sou servidor e 
futuramente estarei me aposentando, e sei que o trabalho dos Conselheiros 
que tiveram nesses dois mandatos foi extremamente significativo para 
regularidade das contas da AMPREV, nós tivemos assim, no que diz respeito 
as aplicações financeiras, assim constituídos nos mandatos anteriores e nesse 
também, assim de grande qualidade, e tivemos nas aplicações um grande 
acerto e cumprimento de metas, e infelizmente com a pandemia não foi 
possível cumprir à risca as previsões, mas nós já sabíamos que isso não seria 
possível.  Mas eu utilizo esse momento, e eu também fui eleito para mais um 
mandato e espero corresponder também, mas eu gostaria nesse momento de 
agradecer a participação de todos esses Conselheiros que estão nos deixando, 
era essa mensagem que eu gostaria de dar, e dizer que nós continuaremos 
mais um mandato na AMPREV, nos colocando à disposição para qualquer 
oportunidade, qualquer questionamento e qualquer esclarecimento, que algum 
desses Conselheiros que estão nos deixando possa necessitar. Muito obrigado 
pelo trabalho de vocês, vocês são pessoas dignas de respeito e admiração”. 
Conselheiro Micherlon Mendonça, “Agradecer primeiramente a Deus por ter 
me dado sabedoria, força porque não é fácil, senhor Presidente, a gente como 
militar todos os dias, sendo consultados por militares, imaginando que a gente 
estivesse presente todos os dias na Amapá Previdência, jogando bombas de 
problemas, e a gente tentando contornar, mas graças a Deus, Deus deu 
sabedoria para manusear essas pendências. Queria agradecer senhor 
Presidente, ao corpo técnico da Amapá Previdência, a Diretoria Executiva, aos 
Diretores. Eu sei que nos debates cerrados como representante da minha 
Instituição, como representante dos servidores inativos, na qual eu faço parte 
hoje, da inatividade, que vai mudar essa nomenclatura, que agora vamos 
passar a ser reconhecidamente como veteranos militares, e eu tenho certeza 
que o nosso dever, na qual a gente foi escolhido em assembleia geral, foi 
honrado nessa Instituição, tentei mostrar a transparência do debate a todos os 
servidores, e tentei da melhor forma possível gerenciar os debates calorosos, e 
a gente sabe que o dinheiro que está sendo aplicado hoje, só tem um intuito, 
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senhor Presidente, eu sempre falo nos meus debates, nas minhas falas, é o 
equilíbrio atuarial. A nossa Instituição AMPREV nunca será uma Instituição 
financeira, ela está sim, para segurar os direitos dos servidores públicos, seja 
civil, seja militar. Eu queria agradecer o Comitê de Investimentos, pessoas 
altamente qualificadas, pessoas que mostraram não só para o Estado do 
Amapá, mas para o Brasil todo a competência e eu tenho certeza, senhor 
Presidente, que o senhor já foi consultado junto com o Comitê de 
Investimentos, de como criaram essa política de investimentos e este Comitê. 
Espero no futuro breve, que todas as pendências dívidas, seja por parte de 
todos os Poderes, seja compactuado, pagos e mais uma vez senhor 
Presidente, não vou me cansar de parabenizar sua atitude como Presidente, de 
trazer para o debate a situação da nossa dívida, muitos que aqui passaram e 
eu participei de um Conselho que não tiveram a hombridade e a coragem que o 
senhor teve, de colocar para chegar a relatar e aprovar o processo da dívida. E 
eu lhe digo senhor Presidente, eu tenho honra de ter participado, e hoje tenho 
a honra de deixar a minha missão militar, missão dada, missão cumprida”.  
Conselheira Carla Chagas, “As minhas palavras são apenas para agradecer a 
todos os membros desse Conselho, pelo convívio e pelo conhecimento 
compartilhando ao longo desse mandato. Eu também queria fazer um 
agradecimento muito especial a Diretoria Executiva, e a todos os colaboradores 
da AMPREV, por todo apoio recebido durante esses anos que passamos aqui. 
Um agradecimento muito especial à Lusiane, ao Robson e a Luana, que 
sempre nos atenderam com muita presteza e muita cortesia, não tinha horário, 
a hora que pedíamos uma informação eles estavam dispostos a informar, e 
isso é muito importante para a gente. Por tudo que foi colocado aqui, nos 
relatórios apresentados, a gente viu que a AMPREV conseguiu evoluir, e 
evoluiu bastante, mesmo no momento de crise que enfrentamos atualmente. 
Mas a gente sabe também, que precisa evoluir muito mais, eu tenho certeza 
que o Presidente Rubens é uma pessoa responsável com o seu trabalho, 
comprometido com a missão que assumiu, juntamente com os Conselheiros 
que serão reconduzidos, e os novos que vão chegar nesse Conselho vão 
continuar firme nessa missão. Eu saio daqui, sabendo que vamos deixar à 
AMPREV em boas mãos, eu saio com a sensação de dever cumprido, e com a 
certeza que o trabalho vai ser continuado, e isso me dá muita tranquilidade 
enquanto servidora pública. Por final, quero desejar muita saúde a todos vocês, 
muito sucesso na caminhada de todos vocês, e me colocar à disposição lá no 
Tribunal de Contas, e o que vocês precisarem estaremos lá à disposição”.  
Conselheiro José Casemiro, “Primeiramente eu gostaria de manifestar o 
orgulho e a honra que é de participar de um Conselho como este, não é fácil 
chegar aqui, nós enquanto servidores, principalmente, não é realmente muito 
fácil, foi um aprendizado, coisas que eu nem imaginava se passar eu passei a 
vivenciar, gostei, acho que foi muito produtivo. Eu quero homenagear o nosso 
Presidente Rubens, Presidente do CEP, Presidente da AMPREV, a nossa Vice-
Presidente do CEP, Conselheira Meryan, que muito me ajudou nos meus 
trabalhos, fico grato. A todos os Diretores, a todos os servidores, foram muitas 
sensíveis, muito pontuais, nos trataram com urbanidade. Em especial à Nárlei, 
Lusiane, Robson, esses três pelos menos durante esses dois anos foram os 
que mais me auxiliaram, e nunca tive qualquer problema. Com relação aos 
Conselheiros, aos nossos debates, os nossos embates, nós temos várias 
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cabeças, nós temos Conselheiros aqui que tem o costume, a vivencia diária de 
muitos anos de gestão, Conselheiro Mário Gurtyev, Deputados, Promotores, 
Servidores, Colaboradores do Governador, quer dizer que nós temos uma 
mistura aqui grandes de concepções, meios, modos de enxergar o mesmo 
objeto, isso é bom, isso soma e eu espero que apesar dos embates, dos 
contratempos das divergências de postura ou objeção do objeto, não se deixe 
cair o nível de urbanidade entre nós, eu volto também para mais um mandato, 
eu creio que esse Conselho nesses dois últimos anos, e esses dois próximos 
que virão, são muito importantes para todo o resto da existência do RPPS, é a 
transição, administrar o PRÓ-GESTÃO, administrar a 903, o Governador vai ter 
que mudar a 915, queira ou não, isso vai estar nas mãos dos Conselheiros que 
aqui estiverem, vão ter que reformar esse Regimento Interno, apesar das 
várias rejeições, muita gente puxa para um lado, outro para o outro, mas é um 
momento ímpar, eu creio se tiver um pouco de bom senso vamos fazer um belo 
serviço se Deus quiser. Eu quero agradecer a todos que estão saindo, muito 
obrigado pelo que mostraram, pelo que puderam nos ensinar, não é uma aula, 
mas a gente que está aqui observando, a gente aprende muito, muito obrigada 
mesmo, de coração, aos que continuam conosco vamos juntos, vamos nos dar 
as mãos, vamos ver se a gente deixa um futuro melhor para esse povo do 
Amapá, que está nas nossas mãos, desse Instituto que por enquanto está 
muito bem e vai continuar”. Conselheiro Mário Gurtyev, “Senhor Presidente, 
estimados Conselheiros, estimados servidores dessa Instituição, os quais 
saúdo nas pessoas do Presidente, Doutor Weber e da Lusiane. Deus me 
concedeu a honra, desses últimos quatro anos integrar esse seleto Colegiado 
composto de pessoas inteligentes, preparadas e especialmente 
compromissadas, o que fez com que nossos trabalhos pelo menos ao meu 
juízo tenham avançado em prol da Instituição. Resta nesse momento em que 
deixo a Instituição, por ter vencido o prazo estabelecido na legislação 
pertinente, eu quero apenas dizer o quanto aprendi, por incrível que possa 
parecer, aprendi muito, e muito nesses quatros anos, em cada parcela de 
trabalho que a gente participa sempre tira algum proveito, e eu tirei muito 
proveito. De sorte, eu quero apenas deixar meus agradecimentos pelo 
conviveu agradável que nós tivemos durante esses quatros anos, e desejar 
para aqueles que vão continuar e os que chegarão, que tenha pleno êxito nas 
propostas houverem de enfrentar, muito obrigado a todos”. Conselheiro 
Helielson Machado, “Eu gostaria de agradecer a todos, do Presidente da 
AMPREV a todos os funcionários, os Diretores, todos vocês Conselheiros pelo 
aprendizado que me proporcionaram nesses dois anos, que estou aqui junto 
com os senhores. Me desculpar pôr as vezes me exaltar quanto algumas 
questões, mas sempre o que ocorre é a busca da melhoria, então a gente ver, 
hoje a olhos vistos que à AMPREV melhorou, na crise à AMPREV cresceu, a 
AMPREV conseguiu resolver problemas antigos, e é na crise que se revela as 
oportunidades, e foram bem aproveitadas. Então a minha palavra aqui é só de 
agradecimento mesmo, e de despedida dos companheiros que vão deixar o 
Conselho, e eu estarei à disposição dos senhores para qualquer situação que 
eu possa ajudar. Agora eu queria em tempo, fazer um agradecimento especial 
a Diretora Nárlei, e contar a história que um dia eu liguei para pedir uma 
informação para Diretora Nárlei, sobre um segurado que era amigo de um 
amigo meu, e ela conseguiu resolver a situação em questão de minutos, 
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mostrando a dedicação que ela tem com essa Instituição, então que esse 
espirito de dedicação da Diretora Nárlei se estenda a todos os outros 
funcionários, que a gente faça a nossa Instituição AMPREV o melhor Instituto 
de Previdência do Brasil”. Pronunciamento do Presidente do Conselho Estadual 
de Previdência do Estado do Amapá. Presidente Rubens Belnimeque, “Primeiro, 
obrigado, eu agradeço a cada um, principalmente aos que não vão continuar, um 
pouco mais de dois anos há trás, pegando por completo esse biênio, me sentia 
muito inseguro, não sei se pareceu ou não pareceu, mas tinha uma insegurança 
de estar na frente do Conselho, por inexperiência mesmo, falta de vivência no 
serviço público, e outras situações, mas eu agradeço a cada um de vocês que me 
ajudaram a chegar até aqui, me ajudaram a crescer profissionalmente, me 
ajudaram a conduzir esse órgão que é de extrema importância para o Estado do 
Amapá, e para todos os servidores públicos do Estado do Amapá, que já são 
quase 30 mil pessoas, que estão na ativa, fora os que estão na inatividade, e que 
todos nós aqui, pretendemos, e os que já estão, usufruir, até onde Deus permitir 
né, e quem não estar também, no momento certo da vida a gente possa usufruir 
também de uma aposentadoria digna de um atendimento digno, meu sonho é 
deixar um legado de que melhorias possam ser continuas, e eu possa no futuro 
está usufruindo um pouco desse trabalho, aqui desses anos que a gente está se 
dedicando. Obrigado de coração a cada um, desculpa se a gente em algum 
momento agiu de forma errada, se exaltou, ou teve uma atitude que não agradou, 
mas como sempre eu disse, eu procuro ser sempre uma pessoa humilde que vou 
e peço desculpa, e quando sei que estou errado eu volto atrás, e agradeço a cada 
um que estendeu a mão e ajudou, acho que todos aqui, em algum momento eu 
precisei de alguma situação, ou da mesma forma, eu tento tratar todo mundo da 
forma que eu gostaria de ser tratado, então se alguém vem e me pede uma ajuda 
eu me ponho no lugar, poxa está precisando, vamos ajudar. Então dentro da nossa 
possibilidade a gente vai ajudando, a agente fica feliz de saber pela voz de vocês 
que os nossos colegas, que os nossos Diretores, que os nossos colaboradores 
têm também, se colocado dessa forma, da forma de servir, de fazer o seu melhor 
trabalho, de atender melhor, independente da dificuldade que seja atender ali, 
achar a melhor solução, e tratar bem aquelas pessoas que estão precisando. 
Dentre as evoluções e o legado que esse Conselho deixa, eu quero muito dentro 
do meu mandato, e espero concluir meu mandato de forma exitosa também, eu 
quero muito ter a oportunidade de convidar a cada um de vocês aqui, 
independente de quem fica no Conselho, e de quem vai tirar umas férias, que não 
impede nada de voltar mais lá na frente, mas da gente junto se Deus quiser final 
do ano, ou no máximo no início do ano que vem, a gente está junto inaugurando 
uma sede digna da Amapá Previdência. O trabalho está voltado para isso, a gente 
tem uns planos, a Nárlei já disse, a Fabrícia disse, que estamos fazendo um 
trabalho interno para embasar o tamanho do imóvel, embasar a necessidade, para 
que não haja nenhum questionamento futuro, da forma que estar sendo feito, e da 
forma correta que tem que ser feito, para que seja pago um preço justo, e dentro 
da necessidade realmente que a Amapá Previdência precisa, e que principalmente 
os servidores contribuintes da Amapá Previdência merecem ter. É um sonho que 
vocês plantaram e eu tenho regado no meu coração e tenho uma equipe distinta 
aqui, que está trabalhando com isso, aí me vem na memória saudade do nosso 
Conselheiro Lindoval, que quando eu pedir, “Conselheiro me ajuda aqui, como é 
que vai ser esse processo?” No outro dia, não sei se ele tinha pronto ou se ele não 
dormiu, eu acho que ele não dormiu, no outro dia ele trouxe um calhamaço de 
informação e deu todo um horizonte, para que a gente possa fazer um trabalho da 
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forma mais correta possível. Eu espero muito antes de terminar o meu mandato, a 
posição que me foi confiada, que a gente consiga inaugurar, aí a gente possa junto 
comemorar essa vitória, fica aqui o agradecimento, a amizade de cada um 
continua, estou à disposição à AMPREV está de portas abertas, independente se 
eu não tiver mais aqui na AMPREV, aonde a gente estiver, fica aqui a 
consideração, amizade, e se a gente puder ajudar a gente estar disposto a ajudar 
assim como eu sei, que se em algum momento eu precisar de ajudar, a AMPREV 
precisar de ajuda, vocês vão está também de coração aberto, e de portas abertas 
para ajudar, porque o resultado, o sucesso da Amapá Previdência é o sucesso de 
todos nós, é o sucesso das nossas famílias, é o sucesso de grande parte dos 
cidadãos do Estado do Amapá que movem essa grande engrenagem, que é fazer 
o nosso Estado crescer, fazer o nosso Estado ter uma posição nacional, e a gente 
sabe que todos vocês se dedicaram e vão continuar se dedicando para que isso 

aconteça e seja melhor. Muito obrigado de coração. Nada mais havendo, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 
dezessete horas e cinquenta minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira 
Flexa, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada 
pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, quatorze de junho de dois mil 
e vinte um. 
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