
 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

   

Página 1 de 5 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 

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

2021-2023. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, sob a 

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

oito minutos, iniciou a Quarta 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 quinze 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. 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 E DELIBERAÇÃO DO ORÇAMENTO DA 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO 2022. - ASSESSOR DE 

PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA/AMPREV, JOSÉ MILTON AFONSO 

GONÇALVES: O Presidente Rubens Belnimeque, passou a palavra ao Assessor de 

Planejamento da Presidência, José Milton Afonso Gonçalves, o qual cumprimentou 

a todos os presentes, e inicialmente esclareceu que irá apresentar um resumo da 

Proposta do Orçamento, em razão do material completo já ter sido disponibilizado 

aos Membros do CEP, previamente, pela secretaria do Conselho. Informou ainda, 

que a fundamentação legal do Orçamento da Amapá Previdência para o exercício 

de 2022 é a Lei Estadual nº915/2005 e suas alterações, bem como a Portaria SEPRT 

nº 19.451/2020 e LDO para 2022 (Lei Estadual nº 2.580/2021). Ato contínuo, 

informou que a Receita (R$ 1.429.480.496,00) se compõe dos ingressos financeiros 

que em tese, tem único objetivo indiscutível que é a satisfação das despesas da 

Unidade Gestora - Amapá Previdência, e tem previsão na legislação vigente. Já a 

Despesa (R$ 1.429.480.496,00), considerando a base o exercício de 2021 é de R$ 

2.200.327.247,21, o limite máximo permissível seria de R$ 44.006.544,94. Para o 

exercício 2022 a previsão para execução das despesas administrativas da AMPREV 

é estimada em R$ 39.470.000,00, correspondente a 1,79%. Receita para o exercício 
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de 2022: Plano Financeiro R$ 867.960.775,00. Plano Previdenciário R$ 

561.519.721,00. Tipo de Receita (Plano Financeiro e Plano Previdenciário): Receitas 

Correntes R$ 853.873.75,00. Receitas de Contribuições R$ 368.713.782,00. Receita 

Patrimonial R$ 484.402.482,00. Outras Receitas Correntes R$ 757.611,00. Receitas 

de Capital R$ 351.000,00. Receitas Correntes Intra-Orçamentárias R$ 

575.255.621,00. Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias R$ 515.255.621,00. 

Receita Intra-Orçamentárias – Outras Receitas R$ 60.000.000,00. Total R$ 

1.429.480.496,00. Despesas para o exercício de 2022: AMPREV Administrativo: 

Custeio R$ 16.120.000,00. Investimentos R$ 11.700.000,00. Pessoal R$ 

11.650.000,00. Plano Financeiro: Custeio R$ 80.000,00. Pessoal R$ 

369.200.000,00. Reserva do RPPS R$ 469.078.275,00. Plano Previdenciário: 

Custeio R$ 20.000,00. Pessoal R$ 22.360.000,00. Reserva do RPPS R$ 

529.272.221,00. Total Geral R$ 1.429.480.496,00, sendo: AMPREV Administrativo 

R$ 39.470.000,00. AMPREV Financeiro R$ 838.358.275,00. AMPREV 

Previdenciário R$ 551.652.221,00. Dando continuidade na apresentação, o 

Assessor de Planejamento, o senhor José Milton, falou que ao analisar os valores 

executados desde 2018 a 2021, foi observado que o orçamento vem subindo, 

vejamos: 2018/2019 = 4,8%; 2019/2020 = 9,1%; 2020/2021 = 27,7% (Ano de 2021 – 

informação parcial). Valores correspondentes: 2018 R$ 15.132.934,68. 2019 R$ 

15.864.660,69. 2020 R$ 17.312.832.74. 2021 R$ 12.516.658,16 (parcial). Foi 

demonstrado ainda, os valores orçados e valores executados nos últimos quatro 

anos (2018 a 2021 - parcial -) Ano de 2018: Orçado R$ 22.449.144,00 Executado R$ 

15.132.934,68. Ano de 2019: Orçado R$ 30.975.116,00 Executado R$ 

15.864.660,69. Ano de 2020: Orçado R$ 34.136.178,00 Executado R$ 

17.312.832,74. Ano de 2021: Orçado R$ 38.286.106,00 Executado R$ 

12.516.658,16 (parcial). Ano de 2022: Orçado R$ 39.470.000,00. Após a 

apresentação, o Assessor de Planejamento da Presidência, José Milton Afonso, 

prestou esclarecimentos a contento aos (as) Conselheiros (as), sanando as dúvidas 

dos Membros do CEP. Pedido de Registro: Fala do Conselheiro José Casemiro de 

Souza Neto: “Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vi algumas projeções aí, por 

exemplo: para gastos com mesa, cadeira e armário, material de expediente de 

quatrocentos mil reais. Eu vi manutenção de bens e imóveis seiscentos mil reais, 

previsão. Nós estamos sabendo que em breve trocaremos de prédio, será adquirido 

um novo, esse projeto já vem se arrastando durante dois anos para cá ou um pouco 

mais, e nós não sabemos quando ele vai ser concluído e quando vai ser realmente 

efetivado, pode ser feito uma compra, aquisição de um imóvel daqui a seis meses e 

levarmos mais um ano por exemplo para poder adequá-lo, para recepcionar todo o 

conglomerado da AMPREV na sua estrutura física. Eu observei também, que o 

orçamento projetado e o orçamento executado a sempre uma defasagem grande em 

prol AMPREV, ou seja, se gasta menos do que se projeta. E o Presidente se 

manifestou no início falando que a uma economia quando não se executa 

completamente algumas projeções, alguns planejamentos, mas a uma falha, no meu 

ponto de vista me perdoe se não concordam, mas na estrutura AMPREV, muitas 
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vezes você faz uma visita a um departamento, a um setor, a um servidor, a um 

diretor, e você vê que a uma falha de manutenção, eu acho que nem tem serviço 

terceirizado de ar condicionador e centrais de ar na AMPREV, eu não tenho certeza, 

os banheiros, pias entupidas, sanitários com problemas, portas que não fecham, 

essa estrutura lá na ponta ela é negativa, ela funciona de forma negativa em vários 

aspectos mas muito especial no acomodamento dos nossos servidores e nossos 

funcionários, sem um banheiro adequado, sem central de ar, muitas vezes você 

chega em um departamento e a central está parada, e o orçamento do ano passado, 

do outro ano o Conselho aprova com previsão que execute esse tipo de serviço, eu 

creio que não é uma economia sadia, mesmo porque são valores baixos, e eu 

gostaria de saber se há uma empresa terceirizada principalmente na questão do ar 

condicionado e centrais de ar, com toda essa pandemia você já pensou, em uma 

central de ar que não tem manutenção? Locais sem funcionar esses equipamentos, 

os banheiros, os corredores, a locação de mão de obra. Eu gostaria que fosse 

explanado um pouco sobre esse assunto, e sugiro que um grupo de Conselheiros no 

decorrer do exercício de 2022, fizessem uma inspeção periódica de três em três 

meses para ver a execução, porque eu acho que não é salutar nem para AMPREV 

e nem para quem visita à AMPREV ver alguns detalhes, e muito menos para os 

nossos funcionários”. O Presidente Rubens falou que concorda com o Conselheiro 

José Casemiro, e que quando falou “da questão da economia não era essa 

economia, porque essa aí é uma economia “burra”, há necessidade, as 

necessidades têm que ser supridas, e nós temos recursos para suprir, então essa é 

uma luta que a gente vem fazendo como Diretor-Presidente, para que essas coisas 

funcionem, não é conjeturar um sonho de ter um imóvel daqui a um ano e deixar tudo 

arrebentado aqui, então a gente tem esse trabalho, passamos por algumas situações 

no período da pandemia, onde houveram dificuldades na renovação de alguns 

contratos, a questão de identificar o que é essencialidade para dar continuidade a 

alguns contratos, infelizmente a gente acaba tendo que fazer um processo licitatório, 

o que as vezes se torna muito demorado, mas nós temos hoje, inclusive essa 

semana assinamos a nova contratação da empresa terceirizada de prestação de 

serviços de manutenção de ar condicionado e centrais de ar, foi disparado a 

necessidade de aquisição de novos equipamentos mesmo que seja para cumprir o 

que nós temos hoje, que não adiante está sonhando que vai só se fazer, eu concordo 

com o senhor, a ideia que vai se fazer só no imóvel novo não dá,  pois pode acontecer 

daqui a dois meses ou daqui a cinco meses, então estamos trabalhando para suprir 

essas necessidades e a proposta que o Conselheiro Casemiro fez dos Conselheiros 

estarem presentes para fazer essas cobranças, eu não vejo como julgamento da 

gestão, mas eu vejo como reforço para que a gente possa fazer as coisas 

funcionarem, porque as vezes aqui como Presidente a gente tem vontade, mas lá na 

ponta infelizmente tem um que espera no final, na vez dele depois de três meses ele 

já viu que estava errado alguma coisa no início e diz olha não dá para fazer e a gente 

acaba perdendo tempo. A gente tem evitado que isso aconteça, temos avançado, 

com certeza no ano que vem vamos colher melhor os resultados”. Após 
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apresentação e discussão da matéria (registro em vídeo e áudio), prosseguiu-se com 

a votação. DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho Estadual de Previdência, 

aprovou à unanimidade, o Orçamento da Amapá Previdência, com vigência 

para o Exercício de 2022, com a seguinte composição: I - Da Receita: a) Receita 

- Plano Financeiro - R$ 867.960,775,00. b) Receita - Plano Previdenciário - R$ 

561.519,721,00. II - Da Despesa: a) Despesas - Administrativo - R$ 

39.470,000,00. b) Despesas - RPPS/RPPM - Financeiro - R$ 838.358,275,00 c) 

Despesas - RPPS/RPPM - Previdenciário - R$ 551.652,221,00. Nada mais 

havendo, o Presidente Rubens Belnimeque agradeceu a presença de todos e deu 

por encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte minutos, e para constar eu, 

Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será 

assinada pelos (as) Conselheiros (as) presentes. Macapá, Amapá, vinte e nove de 

outubro 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 

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 
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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 

 

Lusiane de Oliveira Flexa 

Secretária do Conselho Estadual de Previdência 
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