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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 

PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2021 – 

BIÊNIO DE 2021-2023. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, sob a 

forma de videoconferência, através da ferramenta google.meet, às quinze 

horas e cinco minutos, iniciou a Segunda Reunião Extraordinária do 

Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 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 dez 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 Reunião. ITEM - 2 

- VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Conselheiros (as) Titular: Joel Nogueira 

Rodrigues, presente. Titular: Suelem Amoras Távora Furtado, presente. 

Suplente: Diego Bonilla Aguiar do Nascimento, presente. Titular: Gláucio Maciel 

Bezerra, presente. Titular: Telma Adriana Nery Paiva, presente. Titular: Paulo 

de Santana Vaz, presente. Titular: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro, 

presente. Titular: Jackson Rubens de Oliveira, presente. Titular: Elias Ferreira 

Rodrigues, presente. Titular: Helielson do Amaral Machado, presente. Titular: 

Álvaro de Oliveira Corrêa Júnior, presente. Titular: José Casemiro de Souza 

Neto, presente. Titular: Gilmar Santa Rosa Barbosa, presente. Titular: Juliano 

de Andrade Araújo, presente. Titular: William Tavares da Silva, presente. ITEM 

- 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: O Conselheiro Titular Narson de Sá 

Galeno, justificou sua ausência, abonando-se a falta à reunião marcada para 

hoje. ITEM - 4 -  APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA. A) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS PELOS SETORES DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA: 

Inicialmente o Presidente Rubens Belnimeque fez uma breve apresentação 

da Estrutura Organizacional da Amapá Previdência, na seguinte ordem: 

Conselho Estadual de Previdência - CEP, Conselho Fiscal da Amapá 

Previdência - COFISPREV, Comitê de Investimentos da Amapá Previdência - 

CIAP, Diretoria Executiva - DIEX (Diretoria Financeira e Atuarial - Diretor Diego 

Campos, Diretoria de Benefícios e Fiscalização - Diretora Narléia Salomão, 

Diretoria de Benefícios Militares - Diretora Fabrícia Lobato). Diretoria Financeira 

e Atuarial - DIFAT (Divisão de Arrecadação - DIAR, Divisão de Contabilidade - 

DICON, Divisão de Investimentos e Mercado - DIM, Divisão de Tesouraria - 

DITES, Divisão de Execução Orçamentária - DIEO) Diretoria de Benefícios e 

Fiscalização - DIBEF (Divisão de Atendimento - DIAT, Divisão de Cadastro de 

Benefícios - DICAB, Divisão de Benefícios e Auxílios - DIBEA, Divisão de 

Assistência Social, Psicologia e Perícia Médica - DASPPEM). Diretoria de 
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Benefícios Militares - DIBEM (Divisão de Cadastro de Benefícios Militares - 

DICABEM e Divisão de Benefícios e Auxílios Militares - DIBEAM). Setores 

Estratégicos: Gabinete da Presidência - GAB, Procuradoria Jurídica - PROJUR, 

Ouvidoria - OUVI (Divisão de Fiscalização), Auditoria Interna - AUDIN e 

Gerência Administrativa - GEAD (Divisão de Recursos Humanos - DRH, 

Divisão de Folha de Pagamento - DFP, Divisão de Informática - DINFO 

(Unidade de Digitalização), Divisão de Serviços Gerais - DSG e Divisão de 

Material, Patrimônio e Compras - DMPC). Ato contínuo, o Presidente Rubens 

Belnimeque passou a palavra ao Diretor da Diretoria Financeira e Atuarial, o 

senhor Diego da Silva Campos, o qual inicialmente apresentou a estrutura da 

DIFAT, sendo composta pela: Divisão de Contabilidade - DICON, Divisão de 

Tesouraria - DITES, Divisão de Execução Orçamentária - DIEO, Divisão de 

Arrecadação - DIAR, Divisão de Investimentos e Mercado - DIM, Unidade de 

Acompanhamento Atuarial. E informou que as principais atribuições da DIFAT 

são: subsidiar o Diretor-Presidente na definição das diretrizes estratégicas para 

a formulação das políticas públicas relacionadas a sua área de atuação; propor 

a elaboração de normas internas relativas à administração e finanças, 

respeitada a legislação aplicável; supervisionar a elaboração dos 

demonstrativos de natureza obrigatória que versem 

sobre a temática, financeira, orçamentária e contábil, da AMPREV, conforme 

legislação vigente; propor alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa 

ao Diretor-Presidente; supervisionar a gestão financeira e sua execução; 

supervisionar a execução do plano de contas contábeis, as demonstrações 

contábeis e financeiras, a prestação de contas, e dos demonstrativos contábeis 

e financeiro; supervisionar a elaboração e consolidação de relatórios periódicos 

das atividades relativas à área de atuação da DIFAT e apresentá-los ao 

Diretor-Presidente e supervisionar os Extratos de Movimentação Bancária das 

Contas da AMPREV. O Diretor Diego informou ainda, que a DIFAT conta com 

um Diretor, seis Chefes de Divisão, seis Analistas Previdenciários, três 

Assistentes Previdenciários e um estagiário. Por fim, o Diretor Diego Campos 

esclareceu que hoje (28) foi apresentado somente a estrutura da DIFAT, e 

como a Diretoria tem que cumprir alguns prazos, e que na sexta-feira (30) se 

encerra o mês de julho, sugeriu que até o dia 10 de agosto, a DIFAT apresente 

os relatórios concernentes aos parcelamentos e investimentos. O Presidente 

Rubens, informou que essa apresentação estará na pauta da próxima reunião 

ordinária do CEP. Dando continuidade nas apresentações, o Presidente 

Rubens passou a palavra à Diretora da Diretoria de Benefícios e Fiscalização 

(em substituição), a senhora Naylê Gonçalves, em razão da titular da cadeira, a 

senhora Narléia Salomão está de férias. Incialmente a senhora Naylê falou 

sobre os benefícios previdenciários assegurados pela AMPREV de acordo com 

a Lei Estadual nº 915 de 18 de agosto de 2005, que são: Aposentadoria por 

Invalidez, Aposentadoria Compulsória, Aposentadoria por Idade, Aposentadoria 

por Tempo de Contribuição, Auxilio Doença, Salário Maternidade e Pensão por 
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Morte. Informou também, que a Diretoria de Benefícios e Fiscalização tem 

como atividade fim, a concessão, manutenção e fiscalização dos benefícios 

concedidos pela AMPREV, e está estruturada da seguinte forma: Divisão de 

Atendimento, Divisão de Cadastro, Divisão de Perícia Médica, Divisão de 

Benefícios e Auxílios e Arquivo de Benefícios. Os chefes das Divisões 

apresentaram as estruturas e competências de cada Divisão. Por fim, a 

senhora Naylê apresentou um comparativo de benefícios concedidos nos 

últimos três anos, sendo: Pensões por Morte: Em 2019 foram concedidas 88 

Pensões por Morte, e a folha de pagamentos em dezembro, fechou no valor 

líquido de R$ 2.976.421,61. Em 2020 foram concedidas 104 Pensões por 

Morte, e a folha de pagamentos em dezembro, fechou no valor líquido de R$ 

3.363.767,51. De janeiro a julho de 2021, durante esse período foram 

concedidas 133 Pensões por Morte, e em julho a folha de pagamentos fechou 

no valor líquido de R$ 3.311.378,29. Aposentadorias Compulsórias: Em 2019 

foram implantadas 02 Aposentadorias Compulsórias, e a folha de pagamentos 

em dezembro, fechou no valor líquido de R$ 347.040.49. Em 2020 foram 

implantadas 02 Aposentadorias Compulsórias, e a folha de pagamentos em 

dezembro, fechou no valor líquido de R$ 254.960,92. De janeiro a julho de 

2021, durante esse período não houve a implantação de Aposentadoria 

Compulsória, e em julho a folha de pagamentos fechou no valor líquido de R$ 

227.094,52. Aposentadorias por Idade: Em 2019 foram implantadas 07 

Aposentadorias por Idade, e a folha de pagamentos em dezembro, fechou no 

valor líquido de R$ 197.964,34. Em 2020 foram implantadas 02 Aposentadorias 

por Idade, e a folha de pagamentos em dezembro, fechou no valor líquido de 

R$ 215.327,35. De janeiro a julho de 2021, durante esse período foram 

implantadas 02 Aposentadorias por Idade, e em julho a folha de pagamentos 

fechou no valor líquido de R$ 204.383,91. Aposentadorias por Invalidez: Em 

2019 foram implantadas 18 Aposentadorias por Invalidez, e a folha de 

pagamentos em dezembro, fechou no valor líquido de R$ 789.951,36. Em 2020 

foram implantadas 14 Aposentadorias por Invalidez, e a folha de pagamentos 

em dezembro, fechou no valor líquido de R$ 791.521,62. De janeiro a julho de 

2021, durante esse período foram implantadas 09 Aposentadorias por 

Invalidez, e em julho a folha de pagamentos fechou no valor líquido de R$ 

675.295,70. Aposentadorias por Tempo de Contribuição: Em 2019 foram 

implantadas 228 Aposentadorias por Tempo de Contribuição, e a folha de 

pagamentos em dezembro, fechou no valor líquido de R$ 6.131.182,69. Em 

2020 foram implantadas 262 Aposentadorias por Tempo de Contribuição, e a 

folha de pagamentos em dezembro, fechou no valor líquido de R$ 

8.073.640,37. De janeiro a julho de 2021, durante esse período foram 

implantadas 114 Aposentadorias por Tempo de Contribuição, e em julho a folha 

de pagamentos fechou no valor líquido de R$ 6.267.206,63. Ato contínuo, o 

Presidente Rubens passou a palavra à Diretora da Diretoria de Benefícios 

Militares, a senhora Fabrícia Lobato, que inicialmente esclareceu que a 
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Diretoria de Benefícios Militares foi criada a partir da Lei Estadual 1.813/2014, 

lei está que instituiu o Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado 

do Amapá, porém a DIBEM só foi efetivamente instalada na AMPREV em 

fevereiro de 2015. A DIBEM conta com a seguinte estrutura: DICABEM e 

DIBEAM. A Diretora Fabrícia informou ainda, que a Lei nº 1.813/2014, 

estabeleceu requisitos para o corpo técnico da DIBEM, sendo que, os cargos 

criados serão nomeados livremente pelo Governador do Estado entre militares 

que tenham formação superior na área jurídica, econômica, contábil ou 

administrativa. Quanto as atribuições da DIBEM, são: Inscrição e 

cadastramento dos beneficiários militares; Processamento das concessões de 

benefícios militares; Elaboração da Folha de pagamento dos beneficiários 

militares; Fornecer informações para os cálculos atuariais; Acompanhamento e 

controle dos planos de benefícios dos beneficiários; Acompanhamento do 

plano de custeio atuarial; Analisar os processos de concessão, alterações e 

atualizações de benefícios previdenciários dos militares; Analisar o 

preenchimento de requisitos para a concessão de abono de permanência; 

Realizar estudos e pesquisas visando subsidiar o RPPM com informações e 

análises atualizadas no tocante a questão previdenciária; Assegurar o 

pagamento dos benefícios previdenciários conforme legislação; Coordenar os 

setores que compõem a estrutura da diretoria de benefícios militares; Tramitar 

processos de benefícios militares para que sejam incluídos em folha; Exercer a 

direção das atividades relativas à previdência dos militares; Fornecer 

informações ao atuário para elaboração do cálculo atuarial; Informar as 

instituições militares quaisquer deliberações necessárias no âmbito da 

previdência militar. Por fim, a Diretora Fabrícia informou que “à DIBEM é uma 

diretoria recente, que foi criada para uma realidade, hoje a DIBEM já 

representa um quarto da quantidade de beneficiários da AMPREV, a folha de 

julho foi fechada em 514 benefícios concedidos a militares e pensionistas, 

então a DIBEM está crescendo muito, os benefícios mais representativos são 

os de Reserva Remunerada “Ex - Officio”, que representa um valor maior na 

folha de pagamento, mas essas questões de quantitativos e valores de folha, 

fica para um momento posterior, a nossa proposta era fazer uma apresentação 

da estrutura e funcionamento da Diretoria de Benefícios Militares.” Dando 

continuidade as apresentações, o Presidente Rubens passou a palavra ao 

Gerente Administrativo da AMPREV, o senhor Gaudêncio Guimarães Vieira, o 

qual inicialmente informou que a Gerência Administrativa da AMPREV - GEAD 

“é composta de cinco divisões, sendo: Divisão de Recursos Humanos - DRH, 

Divisão de Folha de Pagamento - DFP, Divisão de Informática - DINFO 

(Unidade de Digitalização), Divisão de Serviços Gerais - DSG e Divisão de 

Material, Patrimônio e Compras - DMPC,  que cuidam da área meio da 

AMPREV, é uma gerência de assessoria ao Gabinete da Presidência na parte 

administrativa, que tem como missão:  Programar, coordenar e controlar as 

atividades relativas a recursos humanos, folha de pagamento, material, 
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patrimônio,  aquisições  em  geral,  contratos  e  convênios,  protocolo, 

atendimento dos beneficiários, arquivo, transporte, zeladoria, serviços gerais, 

telefonia, tecnologia da informação e comunicação; Abertura de processos 

administrativos; Análise dos procedimentos adotados em todos os processos 

tramitados; Análise nas minutas e Termos de Referência quanto a conteúdo e 

estrutura; Elaboração, análise e acompanhamento dos contratos, convênios e 

acordos de cooperação técnica”. Os chefes das Divisões apresentaram as 

estruturas e competências de cada Divisão. O senhor Gaudêncio ressaltou 

“que mesmo durante a pandemia, a AMPREV nunca deixou de funcionar, ou 

seja, sempre foi necessário um aparato mínimo de serviços e materiais para 

garantir o bom funcionamento da Instituição. Seguindo essa esteira 

formalizamos 8 Contratos e 12 Atas de Registros de Preços, sem contar os 

aditivos de contratos seja de acréscimos ou supressão e prazo sobre as 

atividades essenciais. Algumas dessas contratações são corriqueiras e 

costumam fazer parte em todo exercício financeiro como por exemplo: 

Vigilância Patrimonial, Manutenção Predial e Copeiragem, Material de 

Consumo, Telefonia e Internet, Tecnologia da Informação do RPPS, 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 esporádica, tal como 

materiais de informática e outras aquisições pontuais. Destacou ainda, que 

entre os principais avanços nas ações gerenciadas pela GEAD e seus 

setoriais, estão: A Contratação da empresa LINK, que fornece e gerencia o 

consumo de combustíveis dos veículos pertencentes a frota da Amapá 

Previdência, outra ação que merece destaque, e que foi gerenciada pela 

Divisão de Informática, foi a implantação da política do “papel zero”, com a 

digitalização de todos os processos e documentos 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. Por último, gostaríamos de citar a aquisição dos 

novos computadores que além de atualizar o parque tecnológico da AMPREV, 

houve uma melhora significativa na execução dos trabalhos realizados de 

forma remota. Outro ponto abordado, foi quanto aos avanços na formalização 

dos processos para: Demolição e construção do muro do loteamento Cajarí; 

Contratação de Menor Aprendiz; Destinação de bens e materiais inservíveis; 

Aquisição de um novo imóvel, onde possa ser acomodado todos os setores 

administrativos e de benefícios; Legalização, avaliação e venda dos imóveis 

pertencentes ao patrimônio da AMPREV”. Por fim, após as exposições 

setoriais, o Presidente Rubens Belnimeque apresentou um breve resumo da 

Folha de Pagamento Civil e Militar do período de 2018 a julho de 2021, sendo:  

Dezembro de 2018 R$ 7.944.753,76. Dezembro de 2019 R$ 11.187.818,99. 

Dezembro de 2020 R$ 15.805.877,82. Julho de 2021 R$ 18.417.019,16. 

Percentual de representação; Aposentadorias 76,22%, Pensão 23,78%. Total 
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de Beneficiários: Dezembro de 2018: 1.718. Dezembro de 2019: 2.057. 

Dezembro de 2020: 2.502. Julho de 2021: 2.780. B) PRONUNCIAMENTOS 

DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 

ESTADO DO AMAPÁ: O Conselheiro Álvaro de Oliveira falou: ““nós estamos 

passando por um período de mudanças, ainda em transições previdenciárias, e 

é fundamental que possamos nos apropriarmos de todas as informações 

relacionadas a situação atual da AMPREV, de forma geral, tanto da parte 

financeira quanto da parte administrativa, até para que tenhamos mais 

tranquilidade na hora de tomar as decisões.  Então eu queria sugerir ao 

Presidente a realização de reuniões setoriais especificas com cada diretoria 

separadamente, que possamos ter uma reunião com a DIFAT, que é bem 

ampla, possuindo várias divisões, a fim de podermos conversar com calma 

com os chefes de setores e o Diretor, receber as informações com 

tranquilidade.  Outras reuniões com a DIBEF e DIBEM, para que tenhamos 

acesso a esses dados, números, condição atual, proporcionando conhecimento 

suficiente para defender a Instituição AMPREV nas diversas reuniões que nós 

estamos participando.  Inclusive, informo estar participando de uma Comissão 

que está trabalhando a apresentação do novo projeto de regulamentação do 

Sistema Proteção Social dos Militares, em substituição ao sistema 

previdenciário, então tem muita coisa acontecendo, e é fundamental que todos 

os Conselheiros tenham conhecimento de forma geral e específico da situação 

atual da Amapá Previdência para que mais na frente possamos decidir com 

tranquilidade. O Presidente Rubens, informou que irá organizar as 

apresentações com os chefes dos setores e irá incluir nas pautas das próximas 

reuniões. O Conselheiro Gláucio Bezerra propõe que na próxima sessão ou 

em uma sessão especialmente convocada para essa finalidade “ter explicações 

sobre a metodologia e também sobre a composição do último Cálculo Atuarial, 

acho que isso é importante considerando, que nessa reunião nós tivéssemos a 

apresentação sobre a estrutura e funcionamento da AMPREV. Mas para que a 

gente possa compreender a situação atual, e acho que esse foi o objetivo 

dessa sessão, para que a gente possa entender em que status a AMPREV 

está, tanto estrutural quanto em termos financeiros, acho que se faz necessário 

que a gente tenha explicações sobre esse Cálculo Atuarial que foi 

desenvolvido, então se o senhor concordar e os outros Conselheiros também, 

eu gostaria de ter explicações do atuário e da equipe que se encarregou disso 

pelo lado da AMPREV”.  O Conselheiro José Casemiro sugeriu que fosse 

agendado também, uma reunião mais ampla, onde o atuário pudesse fazer 

apresentação e dar esclarecimentos para os segurados. O Presidente Rubens 

informou que já entrou em contato com a empresa responsável pela 

elaboração do Cálculo, e que estão aguardando os técnicos responsáveis 

voltarem de férias para poderem agendar a reunião com o Conselho. O 

Conselheiro William Tavares informou que “nós fizemos um requerimento 

sugerindo a empresa (que inclusive está com o contrato vigente eu creio), que 
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elaborou a avaliação atuarial para que ela pudesse fazer essa devida 

apresentação e os esclarecimentos devidos ao atual Conselho. Até pelo uma 

questão de responsabilidade com o recurso público, e considerando que os 

representantes dos sindicatos fazem parte do CEP, e também são servidores 

públicos que tem as suas dúvidas, e que se fosse possível a realização de uma 

reunião ampliada, aonde eles pudessem ter direito de voz, no sentido 

questionar, exclusivamente, na busca do esclarecimento de informação, de 

forma alguma tem o objetivo de politizar a matéria, mas sim de se apropriar 

desse conhecimento até porque diz respeito também a todos os servidores. 

Porque aqui nós somos representantes dos sindicatos tendo em vista o 

princípio primordial que é o fundo previdenciário, e eu creio que é o 

pensamento de todos e ninguém tem dúvidas disso. Enfim, a proposição feita 

pelo Conselheiro Gláucio vai referendada pelo pedido que outros Conselheiros 

assinaram o requerimento, e estão solicitando de Vossa Senhoria para que o 

senhor possa analisar a questão, e se possível colocar em pauta, ou em uma 

reunião ampliada ou se entender em uma reunião externa ou então também 

em uma reunião extraordinária exclusivamente para os Conselheiros para essa 

questão, mas que pudesse, ou se assim for estabelecido a regra, para que as 

perguntas pudessem ser encaminhadas previamente para evitar qualquer 

possibilidade dessa possível politização, que eu creio que não foi esse o 

objetivo”. c) Pronunciamento do Presidente do Conselho Estadual de 

Previdência do Estado do Amapá: O Presidente Rubens informou que anotou 

cada solicitação feita pelos Conselheiros, inclusive a solicitação do Conselheiro 

Álvaro para que fosse realizado apresentações de forma adentrar mais em 

cada Diretoria, e que será elaborado agenda para a realização dessas reuniões 

especificas.  E por fim, o Presidente falou que acha muito importante e que 

quer muito que todos os Conselheiros tenham propriedade para se sentirem 

seguros nas decisões, e participarem ativamente da administração da Amapá 

Previdência. Nada mais havendo, o Presidente Rubens Belnimeque agradeceu 

a presença de todos e deu por encerrada a reunião às dezessete horas e 

quarenta e três minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, 

lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada pelos Conselheiros 

presentes. Macapá, Amapá, vinte e oito de julho de dois mil e vinte um. 

 

Rubens Belnimeque de Souza 

Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

 

Gilmar Santa Rosa Barbosa 

Vice-Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

Representante dos Servidores da Assembleia Legislativa 

 

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO 

Titular: Joel Nogueira Rodrigues 
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Titular: Suelem Amoras Távora Furtado 

Suplente: Diego Bonilla Aguiar do Nascimento 

 

REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Titular: Gláucio Maciel Bezerra  

 

REPRESENTANTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Titular: Telma Adriana Nery Paiva 

 

REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Titular: Paulo de Santana Vaz 

 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Titular: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro 

 

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, SENDO: 

 

DOS SERVIDORES CIVIS 

Titular: Jackson Rubens de Oliveira 

 

DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS E PENSIONISTAS 

Titular: Elias Ferreira Rodrigues 

 

DOS SERVIDORES MILITARES ATIVOS 

Titular: Helielson do Amaral Machado 

 

DOS SERVIDORES MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS 

Titular: Álvaro de Oliveira Corrêa Júnior 

 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 

Titular: José Casemiro de Souza Neto 

 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Titular: Juliano de Andrade Araújo 

 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Titular: William Tavares da Silva 
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