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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2021 – 
BIÊNIO DE 2019-2021. 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, na 
sala virtual google.meet, às quinze horas e oito minutos, teve início a Quinta 
Reunião Ordinária 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 cinco 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, ausente, representada 
pelo suplente JOSÉ MARLUCIO ALCÂNTARA ALMEIDA, 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: A Conselheira Suelem Amoras Távora Furtado, justificou sua 
ausência, abonando-se a falta à reunião marcada para hoje. ITEM - 4 -  
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CEP, REALIZADA NO DIA 23/03/2021: O Presidente colocou em discussão a 
aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária de 2021, certificando-se com os 
Conselheiros se todas as correções e inclusões foram realizadas a contento. A 
Secretária do CEP informou ao Presidente que o Conselheiro Edílson Marques 
apresentou correções e acréscimos, que já se encontram na ata apresentada 
aos demais Conselheiros. O Presidente perguntou se os Conselheiros 
gostariam de se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais havendo, 
prosseguiu colocando em votação. DELIBERAÇÃO: Aprovada, à 
unanimidade, a Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 23/03/2021. 
ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 4ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 27/04/2021: O Presidente colocou 
em discussão a aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária de 2021, 
certificando-se com os Conselheiros se todas as correções e inclusões foram 
realizadas a contento. A Secretária do CEP informou ao Presidente que o 
Conselheiro Paulo Vaz apresentou correções e acréscimos, que já se 
encontram na ata apresentada aos demais Conselheiros. O Presidente 
perguntou se os Conselheiros gostariam de se manifestar. Não houve 
manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu colocando em votação. 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 4ª Reunião Ordinária, 
realizada em 27/04/2021. ITEM - 6 - APRECIAÇÃO - NOVA CARTEIRA 
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ADMINISTRADA DE TPF DO PF - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 05/2020-CEP/AP 
JUNTO AO CEP COM PARTICIPAÇÃO DA GESTÃO DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL: O Presidente Rubens Belnimeque, fez um breve 
resumo da matéria, esclarecendo que “é de conhecimentos de todos a 
movimentação dos títulos públicos da Carteira do Banco do Brasil para a Caixa 
Econômica Federal, no montante de R$ 500.000.000,00. O Conselho aprovou 
a movimentação desde que fosse submetido ao CIAP e que não houvesse 
nenhum prejuízo à Amapá Previdência. Então o Comitê de Investimentos fez 
todo o processo, toda avaliação, foi assinado o contrato com a Caixa 
Econômica da criação da nova Carteira Administrada de títulos públicos 
federais, e no ato de se fazer a movimentação surgiu uma nova possibilidade 
que facilita, só que fere o que consta na Resolução nº 05/2020-CEP. Que seria 
pegar a custodia do título e transferir para a Caixa, como essa possibilidade 
facilita o trabalho da Amapá Previdência, e facilita o trabalho do Banco do 
Brasil e da Caixa Econômica, tornando-se mais eficaz, em resumo, hoje a 
AMPREV está apta apenas para fazer a transferências dos valores do Banco 
do Brasil para Caixa Econômica”. O Presidente Rubens concedeu a palavra ao 
Coordenador do Comitê de Investimentos da AMPREV, o senhor Carlos 
Oliveira, o qual esclareceu “que o processo de formação da Carteira 
Administrada de títulos federais do plano financeiro, foi iniciado dentro da 
Diretoria Executiva, porque houve a aprovação pelo Conselho de Previdência, 
passando por todo o tramite administrativo de formação da carteira, hoje o 
contrato já está assinado, devidamente publicado e formalizado entre a Amapá 
Previdência e a Caixa Econômica, porém foram discutidas algumas situações 
em relação a transferência dos recursos. Em reunião com a Caixa Econômica o 
Comitê de Investimentos da AMPREV observou uma situação, e por esse 
motivo levantou esse ponto, e encaminhou para ser tratado dentro do Conselho 
de Previdência, no que se refere a Resolução nº 005/2020-CEP, que em seu 
artigo 3º trata sobre a formação da Carteira (“Art. 3º Autorizar a Unidade 
Gestora da AMPREV solicitar proposta formal da Caixa Econômica Federal, a 
ser submetida à apreciação do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência 
– CIAP, ouvido a Diretoria Financeira e Atuarial e a Divisão de Controle Atuarial 
e Mercado – DICAM, visando contratar dentro do Plano Financeiro, a abertura 
de uma Carteira Administrada de Títulos Públicos Federais sob a gestão da 
Caixa Econômica Federal, obedecido o devido processo administrativo e 
observância das normas legais aplicáveis pelo Banco Central do Brasil. 
Parágrafo único. Havendo aprovação da proposta deque trata o caput deste 
artigo pelo Comitê de Investimento da AMPREV-CIAP, fica autorizado a 
transferência de custódia de Títulos Públicos da Carteira Administrada pelo 
Banco do Brasil S/A para a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), cuja operação não deverá incidir 
nenhum custo para o Fundo Previdenciário”). À DICAM através de uma 
manifestação técnica, já se manifestou em relação a transferência, estando 
tudo certo, em relação ao processo toda a formalização já foi concluída, porém, 
em tratativa com a Caixa Econômica, foi informado da possibilidade de 
solicitação de resgate, sendo a forma mais facilitada a ser trabalhada, do que a 
transferência de títulos, foi por essa razão que a matéria veio para o CEP 
deliberar, porque na Resolução se fala em transferência”. O Presidente 
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Rubens, concedeu a palavra ao Gerente Executivo da Área de Distribuição de 
Fundos da ASSET da Caixa Econômica Federal, o senhor Ciro Augusto Miguel, 
o qual informou que “quando foram avaliar essa questão, observou-se que 
seria muito prático, fácil e ágil, até para resultados para a própria AMPREV, 
que a Caixa fizesse através do fluxo de venda dos ativos por parte do Banco do 
Brasil, que não altera em nada a posição da Carteira, se mantendo estável, e 
os recursos seriam migrados para Caixa e como é uma Carteira nova, seriam 
comprados por lá os ativos, os títulos públicos federais que foram demandados 
no formato do contrato feito com a AMPREV, ou seja, ganhasse tempo e 
rentabilidade se considerar que os recursos já entram e a gente já pode 
adquirir os ativos. Na vinda de ativos do Banco do Brasil, para o cumprimento, 
o qual a Caixa tem que cumprir o mandato, pois é uma gestão discricionária, o 
mandato da meta atuarial a ser alcançado IPCA +5%, em função disso terá que 
ser adequado uma Carteira com ativos de títulos públicos federais aderentes a 
busca dessa meta, e tentar alcançar essa meta. Muitas vezes, os ativos que 
pudessem vir do Banco do Brasil, a Caixa teria que vender alguns pois nem 
todos estariam aderentes com as obrigações perante à AMPREV para tentar 
atingir a meta, portanto, a Caixa compraria ativos e chegaria os recursos 
financeiros através da vinda dos recursos do Banco do Brasil direto para conta 
da Caixa, para essa Carteira nova que a AMPREV está fazendo com a Caixa, e 
esses ativos iriam compor a Carteira Administrada com esse objetivo. Com 
isso, ganhasse tempo e iria beneficiar a AMPREV com relação a busca de 
rentabilidade. Acredita-se que a venda por parte do Banco do Brasil não é difícil 
por que tem que se vender, e são ativos que podem ser vendidos, pois são 
todos líquidos, e não teriam nenhum problema e nada que afete a questão de 
vender os ativos, nem a carteira, nem os resultados, esses recursos viriam 
para a Caixa e seria comprado de uma Carteira nova, uma Carteira que estaria 
zerada e passaríamos a usar os recursos que fossem imigrando para comprar 
os ativos adequados, em consonância com  as necessidades atuarial  da 
AMPREV, e buscando uma rentabilidade compatível que a AMPREV pleiteia 
com a CAIXA, basicamente é isso, é ganhar na agilidade para que a Carteira 
tenha uma rentabilidade mais rápido possível”. O Presidente Rubens, abriu 
para discussão e deliberação. (Registro em vídeo e áudio). Nada mais 
havendo, prosseguiu colocando em votação. DELIBERAÇÃO: O Plenário do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, aprova, à 
unanimidade, e RESOLVE: Dá nova redação ao Parágrafo único do artigo 
3ºda Resolução nº 05/2020-CEP/AMPREV, nos seguintes termos: 
Parágrafo único. Havendo aprovação da proposta pelo Comitê de 
Investimento da AMPREV - CIAP, fica autorizado o resgate no valor de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) na Carteira Administrada de 
Títulos Públicos Federais de gestão do Banco do Brasil e transferência do 
recurso para a formação da nova Carteira Administrada de Títulos 
Públicos Federais sob a gestão da Caixa Econômica Federal, cuja 
operação não deverá incidir nenhum custo para o Fundo Previdenciário. 
ITEM - 7 - DELIBERAÇÃO - PROCESSO NO 2020.63.1101900PA - 
PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA CEP/AP - PROPOSITURA 
APRESENTADA PELO CONSELHEIRO JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO 
(COMISSÃO: CONSELHEIRO JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO - 
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PRESIDENTE; MEMBROS: CONSELHEIRA MERYAN GOMES FLEXA, 
CONSELHEIROS EDÍLSON PEREIRA MARQUES, MAURO FERNANDO 
PARENTE DE OLIVEIRA, MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS E 
WILLIAM TAVARES DA SILVA): Com a palavra o Conselheiro José 
Casemiro de Souza Neto, Presidente da Comissão de Trabalho responsável 
por analisar as atuais necessidades de reformulação do Regimento Interno 
CEP, Comissão está composta pelos seguintes membros: Conselheira Meryan 
Gomes Flexa, Conselheiros Edílson Pereira Marques, Mauro Fernando Parente 
de Oliveira, Micherlon Mendonça dos Santos e William Tavares da Silva. 
Inicialmente o Conselheiro José Casemiro, fez uma breve apresentação 
informando que o processo foi fundamentado pelo artigo 3º, IV, do Regimento 
Interno do Conselho Estadual de Previdência – CEP, que atribui a competência 
de elaborar e aprovar seu Regimento Interno e eventuais alterações ao CEP - 
AMPREV. E que o Colegiado deste Conselho foi provocado, por meio do 
Requerimento de autoria do Conselheiro José Casemiro de Souza Neto, na 10ª 
Reunião Ordinária ocorrida em 27 de outubro de 2020 do CEP-AMPREV, cuja 
a aprovação foi unanime pelo Conselho Estadual de Previdência, para 
constituir uma Comissão de Trabalhos, presidida pelo solicitante e para que, ao 
final dos trabalhos, apresente a proposta de reforma ao Pleno do Conselho 
Deliberativo da Amapá Previdência. Esclareceu ainda que, “primeiramente 
cabe salientar que, houve um lapso temporal um tanto quanto dilatado, 
aproximadamente 03 meses, entre a solicitação e a criação/instalação dos 
trabalhos, que se deram em função de alguns contratempos, dos quais não se 
tinha previsão (apagão de energia elétrica no Estado do Amapá, agravamento 
da 2ª onda da pandemia de COVID-19, recesso do final de ano, férias gerais 
de Conselheiros em suas atividades originárias e também dos servidores da 
AMPREV). Desta forma, em 02 de fevereiro de 2021, foi constituído um Grupo 
de Trabalho para proceder os estudos necessários, visando a reformulação do 
Regimento Interno do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá - 
CEP - AMPREV, através da Resolução nº 04/2021 - CEP/AP. Para melhor 
compreensão da fundamentação e do objeto a que se propôe este trabalho, 
reproduzimos, na íntegra, o Requerimento/Solicitação para a necessidade da 
Reforma do atual Regimento Interno se pautou na seguinte forma: 
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, DIGNÍSSIMO 
DIRETOR PRESIDENTE DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA-AMPREV. O Conselheiro 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, membro integrante do colegiado do 
conselho deliberativo da AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV, faz uso deste 
instrumento para expor considerações e ao final requerer deferimento à 
solicitação abaixo declinada. Primeiramente, cabe lembrar que os institutos 
previdenciários brasileiros, tantos os regimes Próprios, quanto os Gerais, 
passaram por uma reestruturação de alto impacto, forçando os referidos 
institutos a implementar necessárias adequações em suas estruturas 
organizacionais e operacionais. A AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV não é 
exceção e deverá passar a observar diretrizes e determinações de ordem 
legais e de políticas de "boas práticas de Gestão", a exemplo da Emenda 
Constitucional EC nº 103/2019 e do Manual PRÓ-GESTÃO (Portaria nº 
003/2018 - Sec. Esp. da Prev. e SEPRT nº 1348/2019 – IPREV - MINISTÉRIO 
DA FAZENDA). Existem várias adequações que por questão constitucional, só 
cabe ao Gestor do Executivo deliberar e encaminhar ao Legislativo para 
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aprovação (ou não), cabendo a este Conselho tão somente encaminhar ao 
Governador proposta de alteração à Legislação, que eventualmente, poderá 
ser implementada. Mas, em âmbito interno, há possibilidade de já irmos nos 
adequando às novas diretrizes, que já poderiam e deveriam estar em 
andamento, para que a AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV, não fique 
"marcando passo" esperando ficar defasada (inclusive quanto a sua 
Certificação) para depois querer "correr atrás do prejuízo". Creio que o primeiro 
passo a ser dado é a reformulação do regimento interno do Conselho 
Deliberativo - CEP/AMPREV. Existem algumas adequações, dais quais a 
competência é exatamente deste Conselho e que não devem sofrer ingerência 
de qualquer outro órgão, setor, poder, autoridade etc. Pode-se citar como 
exemplo o fato de que recentemente a AMPREV teve um de seus Balancetes 
reprovado pelo Conselho Fiscal, a época questionou-se a não exigência de 
profissionais da área de Contabilidade integrando o referido conselho (a 
competência para modificação de critérios é do CEP/AMPREV). ” 
Primeiramente, é bom sempre enfatizar a competência deste Conselho para a 
execução deste trabalho: “Art. 3º “Compete ao Conselho Estadual de 
Previdência - CEP, X - elaborar e aprovar seu Regimento Interno e eventuais 
alterações, o da AMPREV e o do Conselho Fiscal; ” Art. 29 “O Regimento 
Interno do Conselho Estadual de Previdência pode ser reformado mediante 
iniciativa: I – do Presidente do Conselho; II – de qualquer de seus membros 
titulares. Parágrafo único. Para aprovação de reforma ao Regimento Interno, é 
necessária a manifestação favorável de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros”. Os 
trabalhos se iniciaram com a publicação da  RESOLUÇÃO nº 04/2021-CEP/AP, 
de 02 de fevereiro de 2021, assinada pela presidência o CEP e da AMAPÁ 
PREVIDÊNCIA. Para o desenvolvimento das atividades, foram agendadas 14 
(quatorze) reuniões, sendo que por vários percalços, como problemas técnicos 
junto a Instituição (pane elétrica no prédio), enfermidade de Conselheiros e/ou 
de familiares, óbito de ente familiar etc., algumas destas reuniões foram 
adiadas, mas exatamente três e onze reuniões efetivamente realizadas, 
conforme calendário a seguir: 27/01 - Reunião entre o Presidente desta 
Comissão e o Presidente da AMPREV. 02/02 - Publicação da RESOLUÇÃO nº 
04/2021 - CEP – AP. 11/02 - Reunião realizada com o Grupo de Trabalho e Dr. 
Weber Procurador. 25/02 - Reunião realizada com o Grupo de Trabalho. 02/03 
- (adiada solicitação de 04 Conselheiros) 04/03 - Reunião realizada com o 
Grupo de Trabalho. 29/03 - Reunião realizada com o Grupo de Trabalho. 08/04 
- Reunião realizada com o Grupo de Trabalho. 13/04 - (adiada solicitação de 04 
Conselheiros). 16/04 (cancelada por pane sistema elétrico AMPREV). 20/04 - 
Reunião realizada com o Grupo de Trabalho. 23/04 - Reunião realizada com o 
Grupo de Trabalho. 30/04 - Reunião entre o Presidente desta Comissão, o 
Presidente da AMPREV e Dr.ª Vanessa (Assessora Jurídica da AMPREV). 
06/05 - Reunião entre o Presidente desta Comissão e o Procurador (Dr. 
Weber). 21/05 - O Procurador (Dr. Weber) encaminhou “Considerações” a 
respeito do Projeto de Reforma do R. I. 21/05 - Reunião realizada com o Grupo 
de Trabalho. Na reunião do dia 30/04 foi apresentado e entregue ao Presidente 
da Amapá Previdência e à Procuradoria da AMPREV, a versão original e cópia 
do projeto até então elaborado por esta comissão, para análise, avaliação e 
apresentação de seus devidos pareceres e/ou propostas. Na Reunião seguinte, 
no dia 06/05/2021, entre este subscritor e o Procurador da Amapá Previdência, 
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efetuou-se a cobrança da devolução dos trabalhos junto a Procuradoria, para 
que este novo Regimento pudesse ter tempo hábil de ser apreciado pelo 
Colegiado que o autorizou. Resumidamente os trabalhos foram desenvolvidos 
em 112 dias contados a partir da publicação da Resolução nº 04/2021 e dia de 
hoje (25/05/2021), ou seja 81,9% do tempo para a elaboração de todo este 
documento, pelo Grupo de Trabalho e 18,1% disponibilizados à Gestão da 
Amapá Previdência (Presidência e Procuradoria) para as deliberações 
entendessem cabíveis. Durante todo o trabalho desenvolvido a preocupação 
básica desta Comissão foi nortear as alterações no novo Regimento Interno de 
modo a se adequar ao máximo as melhores práticas de gestão previdenciária, 
em especial as orientações estabelecidas pela Portaria nº 03/2018 – Pró-
Gestão da Secretaria Especial da Previdência, à EC nº 103/2019, à Lei nº 
9.717/1998 da Casa Civil da Presidência da República, à Lei nº 13.846/2019 - 
Presidência da República e demais legislações pertinentes. As adequações 
mencionadas, foram incorporadas de modo a não permitir que o novo 
Regimento possa ferir as normatizações preconizadas na Lei nº 915/2005 - 
GEA, e no Lei nº 960/2005 - GEA e Lei nº 1.120/2007 - GEA. Infelizmente a 
referida Lei (nº 915/2005 - GEA) já está carecendo de uma série de 
adequações desde a implantação do Pró-Gestão da E.C nº 103/2019 e demais 
legislações acima declinadas, entretanto o CEP - AMPREV não tem a 
competência para altera-las, cabendo privativamente ao gestor do Executivo, 
propor alteração junto ao Poder Legislativo do Estado do Amapá. Tendo em 
mente a impossibilidade de se prever quando o Poder Executivo proporá a 
nova, iminente e obrigatória reformulação das leis supramencionadas, o 
Conselho Estadual de Previdência se viu na obrigação de mesmo diante suas 
limitações, promover as mudanças necessárias para amenizar eventuais 
prejuízos advindos, ante a procrastinação de decisões alheias aos esforços 
deste colegiado. Assim sendo, foi desenvolvido um trabalho criterioso, para 
adequar o novo Regimento, a nova legislação, recepcionando ao máximo 
normas espaças dentro do ordenamento da própria AMPREV, em especial 
resoluções incorporadas ao novo Regimento, além de normatizar alguns 
procedimentos, quanto ao funcionamento ordinário do CEP (pedidos de vistas, 
inclusão de matéria de itens em pauta, prerrogativas de Conselheiros, 
presidência, vice-presidência, etc.). Outra preocupação foi com a 
transparência/publicidade de todos os procedimentos afetos ao CEP - 
AMPREV, a exemplo de novas exigências de Certificação, como meio de aferir 
e mensurar a capacitação técnica para o exercício do Mandado de 
Conselheiro, a publicidade e integralidade dos pleitos (promovendo a 
participação de todos os Servidores ativos ou inativos na escolha de seus 
representantes, mesmo que sem vinculação a Instituições de Representação 
(Sindicatos ou Associações), bastando ter a condição de segurado/beneficiário 
vinculados a Amapá Previdência para ter direito a votar e ser votado). Neste 
sentido o Conselho Estadual de Previdência do Regime Próprio de Previdência 
Social do Estado do Amapá - CEP/AMPREV, incorporou novos 
procedimentos/recomendações, que viabilizem a Instituição AMPREV a galgar 
níveis mais altos de Certificações junto a Secretaria Especial de 
Previdência/Ministério da Economia. Demonstrando de forma clara, sua aptidão 
para exercer papel de referência dentre os demais RPPS, como Instituição 
perene, sólida, confiável e em melhor patamar para aplicação de seus 
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investimentos. Diante de tudo o anteriormente exposto, passo a apresentar 
para apreciação, deliberação e votação deste Colegiado, o resultado dos 
trabalhos do Grupo de Trabalho de Reforma do Regimento Interno do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá - CEP - AMPREV: A 
parte textual sublinhada, destacam a nova redação dada ao NOVO 
REGIMENTO INTERNO. Art. 1º. O Conselho Estadual de Previdência – CEP, 
reestruturado pela Lei n.º 0915, de 18 de agosto de 2005, como órgão superior 
de deliberação colegiada, modificada pela Lei n.º 0960 de 30 de dezembro de 
2005, deve funcionar em conformidade com as referidas Leis, e com outras 
disposições legais que lhe forem aplicáveis, bem como em conformidade 
com as melhores práticas de gestão previdenciária e com o estabelecido 
neste Regimento Interno. Art. 3º. Compete ao Conselho Estadual de 
Previdência - CEP: I - Elaborar, aprovar e quando necessário, atualizar o 
seu Regimento Interno e o da AMAPÁ PREVIDÊNCIA; IV- aprovar a 
política e as diretrizes de investimentos dos recursos do RPPS e RPPM, a 
serem aplicados de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho 
Monetário Nacional, pelas normas da Secretaria Especial de Previdência 
Social, vinculada ao Ministério da Fazenda, pela Lei Estadual n° 915, de 18 
de agosto de 2005 e art. 5° Lei Estadual n° 1813, de 07 de abril de 2014, 
bem como, pelo Pró-Gestão, conforme nível de certificação obtido, 
observados os estudos atuariais; XIV - examinar e deliberar sobre a 
aprovação, dos Regimentos Internos do Comitê de Investimento e do 
Conselho Fiscal; XV - normatizar os procedimentos para escolha dos 
conselheiros do conselho fiscal indicados por entidades de 
representação, aplicando no que couber, todas as exigências para a 
escolha do membro do Conselho Estadual de Previdência; XVI - Aprovar a 
instituição de Comissões Temáticas ou Grupos de Trabalhos, em caráter 
temporário, com seus respectivos membros, para subsidiar o Colegiado, 
quando necessário, na análise ou elaboração de propostas, pareceres e 
recomendações que subsidiem as decisões do Plenário. § 1º Para efeitos 
deste Regimento, define-se como: I – Comissão Temática, formada por 
membros do Conselho da Previdência, destinada à análise de temas 
específicos definidos em reuniões plenárias do Conselho; II - Grupo de 
Trabalho, conjunto de servidores indicados pela AMPREV, para promover 
estudos específicos de interesse do Conselho de Previdência e 
coordenados por conselheiro (s) indicado(s) pelo Plenário do CEP. § 2º. 
As Comissões e Grupos de Trabalho serão dirigidos por um Coordenador 
escolhido pelo Conselho de Previdência, cabendo, dentre outras:  I – 
Convocar e coordenar as reuniões das comissões ou grupos de trabalho; 
II – Definir em comum acordo com os integrantes, as regras de 
funcionamento das respectivas Comissões ou Grupos de Trabalho; III – 
Assinar as atas das reuniões e propostas, pareceres e recomendações 
elaboradas pelas comissões ou grupos de trabalho, em conjunto com os 
demais membros, encaminhando-as à Presidência do CEP; IV– Solicitar à 
Secretaria Executiva do CEP o apoio necessário ao funcionamento da 
respectiva comissão ou grupo de trabalho; *XVII - Normatizar a concessão 
de diárias e jetons para os seus membros, para os integrantes do Comitê 
de Investimentos, do Conselho Fiscal e para os colaboradores eventuais, 
cuja normatização de valores, deve pautar-se pelo crivo da razoabilidade, 
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do interesse público e da economicidade dos atos de gestão, bem como 
pelos demais princípios que regem a Administração Pública.  § 1º. No 
cumprimento de suas competências, as solicitações de estudos técnicos, 
levantamentos, pareceres, reuniões e/ou diligências à Unidade Gestora, 
pelos membros do CEP e, em especial Conselheiros Relatores e 
Coordenadores de Grupos de Trabalho, terão prioridade sobre toda e 
qualquer atividade em andamento ao setor demandado, devendo os seus 
gestores ou representantes dar pleno cumprimento à solicitação em até 
72 (setenta e duas horas) ou justificar o motivo do descumprimento 
fundamentadamente, no mesmo prazo. §  2º. Os processos submetidos à 
apreciação do CEP, pela Unidade Gestora, que apresentem matéria de 
ordem jurídica, de Investimentos e Contábil, tais como à apreciação dos 
Balanços ou Balancetes serão precedidas por exposição e 
assessoramento técnico pelos responsáveis das respectivas áreas e/ou 
representantes do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. § 3º. O 
CEP, poderá convocar entidades, autoridades, e profissionais com 
capacidade técnica reconhecida do Quadro da AMPREV ou se valer de 
pessoas de reconhecida competência e idoneidade para colaborarem nos 
estudos ou participarem de Comissões temáticas e/ou exposições 
técnicas nas Plenárias.  *§ 4º. Aos técnicos especializados convocados à 
participarem das reuniões do CEP, de que trata o parágrafo anterior, 
desde que não exerçam função de confiança e/ou cargo de livre 
nomeação e exoneração pelo Poder Executivo, é devido o pagamento de 
jeton, no valor correspondente pela presença em reunião de um membro 
do Conselho Fiscal, pela efetiva participação nas reuniões plenárias 
ordinárias ou extraordinárias do CEP, com a finalidade de ressarcir os 
meios materiais utilizados para o desempenho de suas funções junto ao 
Conselho. § 5º. As comissões temáticas ou grupos de trabalhos, contarão 
com o apoio técnico e operacional da Secretaria Executiva do Conselho. 
Art. 4º. Os membros do Conselho Estadual de Previdência  do Estado do 
Amapá, perceberão "jeton" que tem por finalidade indenizar 
pecuniariamente os Conselheiros pelo comparecimento e participação em 
reuniões deliberativas coletivas no âmbito do CEP, que deverá ser 
creditado pela AMPREV, na conta corrente do Conselheiro, até o quinto 
dia útil após a reunião; bem como farão jus ao recebimento de passagens 
e diária(s) para o atendimento de deslocamento, com despesas de 
hospedagem e alimentação, decorrentes da participação por convocação 
ou designação, de eventos realizados fora do município de residência do 
conselheiro. Art. 5º_Os Conselheiros integrantes de Comissões 
Temáticas e Grupos de Trabalho farão jus a uma indenização mensal, 
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor de um jeton 
mensal de um Conselheiro do CEP, desde que participe de todas as 
reuniões convocadas pelo Coordenador/Presidente, que serão 
devidamente registradas em Ata, até que se finalize os trabalhos. 
Parágrafo único _ A indenização de que trata este artigo deverá ser paga 
até o sétimo dia útil após a entrega do relatório mensal, com as Atas das 
reuniões devidamente assinadas, à presidência da AMPREV. Art. 6º. Os 
órgãos dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, inclusive o 
Ministério Público e o Tribunal de Contas, e de suas Autarquias e 
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Fundações Públicas, devem prestar, com prioridade, todas e quaisquer 
informações necessárias ao adequado cumprimento das competências 
do CEP, fornecendo, sempre que solicitado, os estudos técnicos 
correspondentes, devendo os seus dirigentes ou representantes 
participarem das reuniões do CEP, quando convidados  (Art. 103, §  2º - 
Lei Estadual 915/2005). Art. 7º. Os atos do Conselho Estadual de Previdência 
– CEP revestem-se da forma jurídica de Resolução, a ser assinada por seu 
Presidente, Vice-Presidente e, em caso de relatoria, pelo respectivo 
relator, e/ou demais membros titulares, e devidamente publicada no 
Diário Oficial do Estado. Art. 8º. O Conselho Estadual de Previdência – CEP 
tem a seguinte composição: I. O Presidente do Conselho pelo Vice-
Presidente, e este pelo Conselheiro que alcançar a segunda colocação na 
eleição que o elegeu, ou seja, pelo Segundo Vice-Presidente. II. O 
Presidente de comissão pelo Conselheiro escolhido dentre membros 
remanescentes da Comissão; § 2º. A Vice-Presidência do Conselho de 
Previdência será exercida por qualquer dos Conselheiros titulares, desde 
que manifeste o interesse e seja eleito em sessão que conte com a 
presença de pelo menos 2/3 dos Conselheiros titulares, ou por seus 
respectivos suplentes no exercício da titularidade. O Conselheiro que 
obtiver maioria simples dos votos apurados, será o eleito e exercerá 
mandato de dois anos com direito a uma reeleição, sendo este(a) 
empossado(a) na mesma reunião em que ocorrer a eleição. § 3º. 
Ocorrendo vacância na Vice-Presidência e havendo lapso temporal 
superior a 90 dias para o término do mandado do Vice-Presidente, o 
Plenário do CEP providenciará nova eleição em 30 dias. § 6º. A escolha 
dos membros do CEP para representar os servidores estaduais civis e 
militares, ativos e inativos e representantes dos servidores do Poder 
Judiciário, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério 
Público, deverá ser por meio de processo eleitoral promovido pelos 
sindicatos ou associações correspondentes, observado o seguinte: I - as 
representações sindicais ou associações, deverão definir o procedimento 
eleitoral a ser adotado, por meio de plenárias específicas e coordenadas 
pelo próprio segmento, dando total publicidade e transparência ao 
processo; II – deverá ser permitida a ampla participação de todos os 
Servidores ativos e inativos respectivamente, vinculados a Amapá 
Previdência, Independentemente de serem ou não sindicalizados ou 
associados, garantindo o acesso de todos, às propostas de atuação dos 
candidatos; III - o resultado da eleição deverá ser comunicado 
formalmente à Presidência do Conselho e da AMPREV; IV – Os preceitos 
estabelecidos neste inciso, se estendem para a escolha dos membros do 
conselho fiscal, indicados pelas instituições de representação. § 7º. 
Caberá à AMPREV informar oficialmente, com a antecedência mínima de 
90 (noventa) dias, antes do término do mandato dos Conselheiros em 
exercício, às Instituições que participarão do processo, conforme 
parágrafos anteriores, acerca dos requisitos legais estabelecidos pela 
legislação e por este Regimento. Além de colaborar com mecanismos que 
visem a divulgação do pleito, podendo utilizar informações nos contra 
cheques, Portal na Internet e/ou outros meios de veiculação, devendo 
ainda certificar-se das providências tomadas pelas instituições de 
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representação quanto ao atendimento de todos os requisitos exigidos. As 
instituições participantes terão o prazo de 60 dias para promover as 
eleições e oficializar os eleitos à AMPREV. § 8º. A posse deverá ser 
efetuada no prazo máximo de 30 dias após a nomeação e publicação em 
Diário Oficial do Estado. § 9º. Na hipótese de não atendimento aos 
preceitos legais e prazos estabelecidos nos parágrafos 6º e 7º deste 
artigo, pelas entidades de classes, a nomeação dos membros a que o 
mesmo se refere deverá ocorrer por indicação do representante do Órgão 
Constitucional. § 10. Os membros do CEP, na qualidade e com as 
prerrogativas de Secretários, terão seus mandatos interrompidos com a sua 
exoneração ou com o término do mandato do Governador que os nomeou. 
Art.10. São atribuições do membro do Conselho Estadual de Previdência 
Social – CEP: § 1º. Em caso de pedido de vistas efetuado por qualquer dos 
conselheiros, este deverá devolver o processo, para prosseguimento da 
votação, independentemente da matéria, na primeira sessão ordinária 
subsequente, com preferência na pauta.   Havendo qualquer tipo de 
impossibilidade, esta deverá ser justificada de pronto, na reunião retro 
mencionada. Para que haja a prorrogação do prazo para o relator, esta 
deverá ser ratificada pelo pleno do CEP, quando se estabelecerá novo 
prazo para a devolução dos autos. § 2º. O conselheiro poderá requerer 
votação de matéria em regime de urgência, justificadamente, 
demonstrando a prioridade de assuntos dela constante e tendo a 
aprovação da maioria do número de conselheiros. VIII - Solicitar a 
inclusão de itens na pauta de reuniões ordinárias ou extraordinárias, 
mediante pedido justificado enviado no máximo, em 24 horas depois de 
publicado o edital de convocação para a reunião. Art. 13. O Conselho 
Estadual de Previdência – CEP, tem a seguinte organização: II – Vice-
Presidência. Art. 15. Compete ao Presidente do Conselho Estadual de 
Previdência – CEP: I – Exercer gestão superior das atividades do 
Conselho; V – exercer ou delegar a representação do Conselho; VII – 
Presidir o sorteio para as relatorias de processos ou conceder a relatoria 
por avocação ao Conselheiro avocante, desde que não haja oposição de 
outro membro do CEP, podendo em situações excepcionais designar o 
Relator, desde que justifique e dê pleno e imediato conhecimento aos 
demais Conselheiros; Parágrafo Único – A excepcionalidade a que se 
refere este inciso será caracterizada pela urgência e/ou 
concomitantemente em razão da especificidade da matéria. IX – conceder 
vista dos autos ao Relator, bem como a quaisquer dos Conselheiros do 
CEP, só podendo denegar os pedidos de vistas, justificadamente e com a 
anuência da maioria dos Conselheiros do CEP. Art. 17. A Vice Presidência 
compete: I – Substituir o Presidente em seus impedimentos e eventuais 
ausências; II – Assessorar a presidência em sua representação política 
e/ou social; III – Subsidiar nas demandas encaminhadas pela Presidência; 
IV – Propor planos de trabalho; V – Participar na elaboração de pautas 
das reuniões do CEP; Art. 19. O Plenário deve reunir-se com a presença de, 
pelo menos, 08 (oito) Conselheiros. §2º. As matérias constantes nos incisos I, 
III, IV, V, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV e XVI do art. 3º deste regimento, 
obrigatoriamente o quórum de votação é o especial.  Art. 21. A Secretaria 
Executiva do Conselho Estadual de Previdência, é exercida pelo(a) 
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Secretário(a), profissional de nível superior, livremente indicado pelo 
Presidente do Conselho, dentre os servidores da AMPREV, a quem cabe 
prestar o assessoramento de apoio técnico, administrativo e operacional 
direta e imediata ao CEP com referência ao funcionamento do colegiado. 
Art. 22. O (a) Secretário (a) Executivo perceberá, mensalmente, a título 
ressarcimento pelos meios materiais utilizados para o desempenho de suas 
funções junto ao Conselho, o valor equivalente a 50% do valor bruto de sua 
remuneração mensal. Parágrafo Único – A gratificação se estende 
também ao profissional de informática escalado para assessoramento 
DIRETO ao CEP. Art. 23. Compete ao Secretário do Conselho Estadual de 
Previdência: VIII – pesquisar, elaborar e manter arquivo uniformizado e 
atualizado do Conjunto de decisões tomadas no mesmo sentido, sobre a 
mesma matéria pelo CEP. No sentido de formar precedentes vinculantes e 
persuasivos para orientar e agilizar novos procedimentos a serem 
decididos pela Gestão da AMPREV e pelo CEP, § 1º. A Presidência da 
AMPREV e do CEP deverá fornecer todo e qualquer apoio logístico e 
técnico solicitado pela Secretaria, para estruturação e manutenção do 
arquivo referido neste inciso. Art. 32. São requisitos para o exercício de 
mandato de membro do Conselho Estadual de Previdência: III – Possuir 
Certificação mínima CPA 10 ou outra certificação cujo conteúdo atenda 
aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social, para 
comprovação e aferição de que possui conhecimentos técnicos básicos 
para exercício do mandado de Conselheiro. IV – Comprovação do vínculo 
na qualidade de Segurado ou aposentado pela AMAPÁ PREVIDENCIA-
AMPREV. Diante da apresentação dos trabalhos desenvolvidos por esta 
Comissão, das análises, das apreciações e considerações efetuadas pela 
Procuradoria da Amapá Previdência, da Presidência da AMPREV e deste 
Colegiado, voto pela aprovação do novo Regimento Interno do Conselho 
Estadual de Previdência-CEP-AMPREV”. Após a apresentação do voto da 
Comissão de Trabalho responsável por analisar as atuais necessidades 
de reformulação do Regimento Interno CEP, considerando a previsão 
legal do inciso IV do artigo 8º do Regimento Interno do CEP, o 
Conselheiro Paulo de Santana Vaz, pediu VISTA dos autos do Processo nº 
2020.63.1101900PA, para análise e manifestação de seu voto. Ato 
continuo, o Presidente Rubens Belnimeque, concedeu VISTA com 
fundamento no inciso IX do artigo 13 do supramencionado Regimento. 
ITEM - 8 - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES 
E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES PATRONAIS - DIRETOR 
FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS: O Presidente 
Rubens Belnimeque passou a palavra ao Diretor Financeiro e Atuarial, Diego 
da Silva Campos, o qual cumprimentou a todos os presentes, e após 
apresentou em forma de planilha os valores dos parcelamentos, 
reparcelamentos de contribuições previdenciárias e débitos não previdenciários 
nos Planos Financeiro e Previdenciário, parte segurado e patronal, Civil e 
Militar do Poder Executivo Total: Valor Parcelado R$ 2.085.132.251,51 Valor da 
Parcela R$ 12.500.922,08 Parcelas Pagas/Compensadas R$ 334.515.512,34 
Parcelas não Repassadas até 24/05/2021 R$ 128.018.604,62 Valores das 
Atualizações R$ 53.853.733,38 Total das Parcelas em Atraso Atualizadas até 
31/05/2021 R$ 181.872.338,00. Apresentou ainda, o comparativo da receita e 
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arrecadação por Poder de janeiro a abril de 2021, sendo: Assembleia 
Legislativa - Receita R$ 2.450.388,02 Arrecadação R$ 1.839.257,72.  Tribunal 
de Justiça - Receita R$ 16.831.465,19 Arrecadação R$ 11.474.432,34. Tribunal 
de Contas - Receita R$ 2.537.765,65 Arrecadação R$ 1.900.188,69. Ministério 
Público - Receita R$ 5.822.900,42 Arrecadação R$ 4.366.035,86. GEA - 
Receita R$ 68.034.444,46 Arrecadação R$ 969.097,82. Militar - Receita R$ 
27.942.092,95 Arrecadação zero. SEED FUNDEB - Receita R$ 34.484.982,40 
Arrecadação R$ 34.484.982,40. SESA - Receita R$ 25.570.954,32 
Arrecadação zero. Por fim, foi apresentado o relatório da dívida do Plano 
Financeiro - Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 
338.276.631,68 Patronal R$ 273.106.236,39; Dívida Parcelada em Atraso: 
Segurado R$ 13.447.409,65 Patronal R$ 66.024.101,73; Encargos (atualização 
e juros): Segurado R$ 96.392.888,75 Patronal R$ 87.131.924,17. Total Plano 
Financeiro: Segurado R$ 448.116.930,08 Patronal R$ 426.262.262,29. Total 
Geral Dívida Plano Financeiro R$ 874.379.192,37. Plano Previdenciário - Poder 
Executivo: Dívida Corrente: Segurado R$ 314.603.914,84 Patronal R$ 
268.036.105,89; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 5.489.516,06 
Patronal R$ 43.057.577,18; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 
79.956.231,40 Patronal R$ 73.505.135,88. Total Plano Previdenciário: 
Segurado R$ 400.049.662,30 Patronal R$ 384.598.818,95. Total Geral Dívida 
Plano Previdenciário R$ 784.648.481,25. Totais por situação da dívida: 
Corrente R$ 1.194.022.888,80; Parcelado R$ 128.018.604,62; Encargos R$ 
336.986.180,20; Consolidado R$ 1.659.027.673,62. Ressalta-se que os valores 
atualizados são de até 31/05/2021. Após apresentação o Diretor da DIFAT, 
Diego Campos, prestou esclarecimentos aos Conselheiros. O Presidente 
informou que os valores apresentados irão ser mensalmente atualizados e 
disponibilizados a todos os Conselheiros. ITEM - 9 - APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 
DO  MÊS DE ABRIL DE 2021 - COORDENADOR DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS,  CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS: O Presidente 
Rubens Belnimeque, passou a palavra ao Coordenador do Comitê de 
Investimentos da Amapá Previdência, Carlos de Oliveira, o qual 
cumprimentou a todos os presentes, e inicialmente esclareceu que o relatório 
referente ao mês de abril, ainda não tinha sido finalizado, porém o 
demonstrativo de investimentos que é a consolidação da posição dos ativos da 
Carteira de Investimentos da Amapá Previdência havia sido encaminhado à 
Secretaria do CEP, para ser disponibilizado a todos os Conselheiros. Ato 
contínuo passou a apresentação das planilhas com os Demonstrativos de 
Consolidação dos Ativos da Carteira, disponibilidade dos recursos por 
Instituição e enquadramento legal, referente a posição de abril/2021, em 
30/04/2021, bem como informou que assim que o relatório for concluído irá 
encaminhar aos Conselheiros. Foi apresentado às informações do Plano 
Financeiro - Disponibilidade dos Recursos por Instituição Financeira. Banco do 
Brasil: Carteira Administrada de Títulos Públicos Federais R$ 
1.411.085.256,51, Fundos de Renda Fixa R$ 218.560.059,95, Fundos de 
Renda Variável R$ 20.890.074,47, Fundos de Investimentos no Exterior R$ 
zero. Saldo em contas R$ 23.125,85. Recurso total aplicado em Produtos da 
Instituição R$ 1.650.535.390,93. Caixa Econômica Federal: Fundos de Renda 
Fixa R$ 296.117.916,13, Fundos de Renda Variável R$ 25.847.768,24, Fundos 
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de Renda Variável - Multimercado R$ 34.880.930,69, Fundos de Investimentos 
no Exterior R$ 88.848.326,32. Saldo em contas R$ 2.524,82. Recurso total 
aplicado em Produtos da Instituição R$ 445.694.941,38. Banco Bradesco S/A: 
Fundos de Renda Fixa R$ 424.480.985,32, Fundos de Renda Variável R$ 
268.690.667,83. Saldo em contas zero. Recurso total aplicado em Produtos da 
Instituição R$ 693.171.653,15. Itaú Unibanco S/A: Fundos de Renda Fixa R$ 
104.691.530,51, Fundos de Renda Variável R$ 231.918.995,37, Fundos de 
Renda Variável - Multimercado R$ 15.791.969,33. Fundos de Investimentos no 
Exterior R$ 45.753.911,58. Saldo em contas R$ 7.825,06. Recurso total 
aplicado em Produtos da Instituição R$ 398.156.406,79. Banco Santander S/A: 
Fundos de Renda Fixa R$ 101.125.275,14, Fundos de Investimentos no 
Exterior R$ 52.508.396,92. Saldo em contas zero. Recurso total aplicado em 
Produtos da Instituição R$ 153.633.672,06. Banco BTG Pactual: Carteira 
Administrada de Títulos Públicos Federais R$ 225.865.161,66, Fundos de 
Renda Fixa R$ 61.847,43, Fundos de Renda Variável R$ 12.863.759,97. Saldo 
em contas zero. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
238.790.769,06. Queluz Gestão de Recursos Financeiros LTDA: Fundos de 
Renda Variável zero. Saldo em contas R$ 6.791.461,02. Recurso total aplicado 
em Produtos da Instituição zero. Pátria Investimentos LTDA: Fundos de Renda 
Variável R$ 5.946.974,76. Saldo em contas zero. Recurso total aplicado em 
Produtos da Instituição R$ 5.946.974,76. AZ QUEST Investimentos LTDA: 
Fundos de Renda Variável R$ 105.117.874,88. Saldo em contas zero. Recurso 
total aplicado em Produtos da Instituição R$ 105.117.874,88. BRZ 
Investimentos LTDA: Fundos de Renda Variável R$ 1.608.303,74. Saldo em 
contas zero. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
1.608.303,74. ICATU Vanguarda Gestão de Recursos LTDA: Fundos de Renda 
Variável R$ 52.986.169,77. Saldo em contas zero. Recurso total aplicado em 
Produtos da Instituição R$ 52.986.169,77. Banco Safra S/A: Fundos de Renda 
Variável R$ 10.872.773,94, Fundos de Renda Variável - Multimercado R$ 
31.451.645,02, Fundos de Investimentos no Exterior R$ 15.092.432,62. Saldo 
em contas zero. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
57.416.851,58. VINCI EQUITIES Gestora de Recursos LTDA: Fundos de 
Renda Variável R$ 11.823.391,25. Saldo em contas zero. Recurso total 
aplicado em Produtos da Instituição R$ 11.823.391.25. Total saldo contas R$ 
zero. Total da disponibilidade dos recursos aplicados no Plano Financeiro R$ 
3.814.882.399,35. Existe valor em trânsito de R$ 6.791.461,02 oriundo de 
resgate do fundo QUELUZ VALOR FIA, o qual tem data de cota de conversão 
do resgate em 29/04/2021 e liquidação financeira em 03/05/2021, ou seja, o 
resgate foi liquidado fisicamente em 29/04 e devido ao prazo de 02 dias úteis 
para pagamento, subsequentes a data da conversão, foi depositado dia 03/05 
na conta da AMPREV no banco BTG Pactual, conforme artigo 14 do 
Regulamento do fundo Queluz Valor FIA. Plano Previdenciário - Disponibilidade 
dos Recursos por Instituição Financeira. Caixa Econômica Federal: Carteira 
Administrada de Títulos Públicos Federais R$ 571.072.194,99, Fundos de 
Renda Fixa R$ 218.151.533,76, Fundos de Investimentos no Exterior R$ 
35.259.324,95. Saldo em Contas R$ 675,75. Recurso Total Aplicado Em 
Produtos da Instituição R$ 824.482.963,72. Banco do Brasil S/A: Fundos De 
Renda Fixa R$ 137.143.606,60, Fundos de Renda Variável R$ 7.721.397,67, 
Fundos de Investimentos no Exterior R$ 33.281.816,47. Saldo em Contas R$ 
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361,57. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 178.146.820,74. 
Banco BTG PACTUAL: Fundos de Renda Fixa R$ 3.343.552,19, Fundos de 
Renda Variável R$ 43.623.884,17. Saldo em contas zero. Recurso total 
aplicado em Produtos da Instituição R$ 46.967.436,36. Banco Bradesco S/A: 
Fundos de Renda Fixa R$ 45.628.363,41, Fundos de Renda Variável R$ 
51.113.606,22. Saldo em contas R$ 322,25. Recurso total aplicado em 
Produtos da Instituição R$ 96.741.969,63. Itaú Unibanco S/A: Fundos de 
Renda Fixa R$ 8.821.978,76, Fundos de Renda Variável R$ 29.133.828,23. 
Fundos de Investimentos no Exterior R$ 8.994.835,72. Saldo em contas R$ 
4.305,30. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 46.950.642,71. 
Banco SANTANDER S/A: Fundos de Renda Fixa R$ 6.492.205,78, Fundos de 
Investimentos no Exterior R$ 20.855.621,45. Saldo em contas zero. Recurso 
total aplicado em Produtos da Instituição R$ 27.347.827,23. AZ QUEST 
Investimentos LTDA: Fundos de Renda Variável R$ 53.196.028,29. Saldo em 
contas zero. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
53.196.028,29. ICATU Vanguarda Gestão de Recursos LTDA: Fundos de 
Renda Fixa R$ 19.206.964,28, Fundos de Renda Variável R$ 30.520.319,56. 
Saldo em contas zero. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
49.727.283,84. QUELUZ Gestão de Recursos Financeiros LTDA: Fundos de 
Renda Variável zero. Saldo em contas R$ 6.916.761,62. Recurso total aplicado 
em Produtos da Instituição zero. VINCI EQUITIES Gestora de Recursos LTDA: 
Fundos de Renda Variável R$ 21.229.755,80. Saldo em contas zero. Recurso 
total aplicado em Produtos da Instituição R$ 21.229.755,80. Banco SAFRA S/A: 
Fundos de Investimentos no Exterior R$ 21.108.418,56. Saldo em contas zero. 
Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 21.108.418,56. Total da 
disponibilidade dos recursos aplicados no Plano Previdenciário 
R$1.365.899.146,88. Existe valor em trânsito de R$ 6.916.761,62 oriundo de 
resgate do fundo QUELUZ VALOR FIA, o qual tem data de cota de conversão 
do resgate em 29/04/2021 e liquidação financeira em 03/05/2021, ou seja, o 
resgate foi liquidado fisicamente em 29/04 e devido ao prazo de 02 (dois) dias 
úteis para pagamento, subsequentes a data da conversão, foi depositado dia 
03/05 na conta da AMPREV no banco BTG Pactual, conforme Art. 14 do 
Regulamento do fundo Queluz Valor FIA. No consolidado das Carteiras, a 
Carteira total da AMPREV em recurso disponível ficou em R$ 
5.194.528.909,47, e o rendimento positivo no mês, considerando o Plano 
Financeiro somado com o Plano Previdenciário de rendimento líquido de R$ 
61.339.554,58. Resumo da disponibilidade dos Recursos por Instituição 
Financeira, o Banco do Brasil com 35,20% de recursos aplicados, Caixa 
Econômica Federal 24,45%, Banco Bradesco S/A 15,21%, Itaú Unibanco S/A 
8,57%, Banco BTG PACTUAL 5,50%, AZ QUEST Investimentos LTDA 3,05%, 
Banco Santander S/A 3,48%, ICATU Vanguarda Gestão de Recursos LTDA. 
1,98%, VINCI EQUITIES Gestora de Recursos LTDA. 0,64%, Banco SAFRA 
S/A 1,51%, QUELUZ Gestão de Recursos Financeiros LTDA 0,26%, Pátria 
Investimentos LTDA 0,11% e BRZ Investimentos LTDA 0,03%. Em termos de 
produtos de investimentos o Plano Financeiro fechou com total de 61 produtos 
de investimentos e o Plano Previdenciário com 43 produtos de investimentos. 
Foram apresentados ainda, os Demonstrativos de Rentabilidades da Carteira 
da AMPREV 2021, dando destaque ao mês de abril, onde o Plano Financeiro 
fechou o mês com rentabilidade positiva em 1,15% e o Plano Previdenciário 
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com rentabilidade positiva em 1,32%. A Carteira total consolidada fechou o 
mês com rentabilidade positiva em 1.20%.  Quanto à rentabilidade acumulada 
da Carteira de Investimentos da AMPREV e da Meta de Rentabilidade IPCA (+) 
5,44% a.a, no mês de abril foi de 0,75%, e no acumulado de janeiro a abril a 
Meta de Rentabilidade está em 4,18%. No Plano Financeiro a rentabilidade no 
mês foi de 1,15%, e no acumulado do ano está negativo em -0,42%. No Plano 
Previdenciário a rentabilidade no mês foi de 1,32%, e no acumulado ano está 
0,10%. O Consolidado da Carteira no mês foi positivo em 1,20% e no 
acumulado do ano está negativo em -0,28%. Após apresentação, o Presidente 
Rubens concedeu a palavra aos Conselheiros para que pudessem tirar suas 
dúvidas. Não houve manifestação por parte dos Conselheiros. Por fim, o 
Presidente informou que os valores apresentados irão ser mensalmente 
atualizados e disponibilizados a todos os Conselheiros. ITEM - 10 -  
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens Belnimeque 
informou que esteve reunido com o Governador, e que foi informado que a 
decisão final quanto a prorrogação dos mandatos dos Conselheiros, seria 
tomada em consenso com os gestores do Tribunal de Justiça, Ministério 
Público e Tribunal de Contas, para que o Governador não decidisse sozinho. 
Os gestores decidiram pelo seguimento normal, ou seja, o encerramento desse 
mandato e a escolha de novos representantes, a partir dessa decisão a 
AMPREV enviou os ofícios solicitando as indicações as entidades de classe e 
aos órgãos constitucionais. Mas ficou o compromisso, e o Governador tem 
ciência da necessidade da alteração do período dos mandatos e alteração da 
legislação previdenciária, mas não teria tempo hábil de fazer de imediato. O 
Presidente apresentou o roteiro da sessão solene em homenagem aos 
Conselheiros Lindoval Alcântara, Horácio Magalhães e o ex-Conselheiro 
Marlucio Almeida, bem como informou que a sessão será realizada por 
videoconferência, em razão do aumento dos casos de COVID 19 no Estado. 
Ato contínuo, os Conselheiros em consenso decidiram que a sessão solene 
será realizada no dia 07/06/2021, bem como deliberaram que a 1ª Reunião 
Extraordinária será realizada no dia 14/07/2021. ITEM - 11 - COMUNICAÇÃO 
DOS CONSELHEIROS: Conselheiro Edílson Marques solicitou que assim que 
fossem entregues os expedientes referente ao processo da dívida 
previdenciária, que teve como relator o Conselheiro Mário Gurtyev, que fosse 
informado aos demais Conselheiros. O Conselheiro Edílson informou que iria 
fazer a leitura de um pequeno resumo, o qual acha necessário, pois foi o relator 
do processo de prorrogação de prazo, nos seguintes termo: “ Boa tarde nobres 
Conselheiros e Conselheiras, senhor Presidente Rubens Souza. Com objetivo 
de evitar uma possível vacância da maioria dos membros do Conselho da 
AMPREV, em 09 de maio de 2021, na vigência do Decreto Governamental nº 
662/2021, entreguei na GAB/AMPREV a solicitação de prorrogação de prazo 
dos mandatos dos membros do CEP, COFISPREV e CIAP, inclusive a referida 
solicitação foi aprovada em reunião  por maioria dos membros do Conselho, 
pois bem, a justificativa do pedido de prorrogação de mandato foi em 
consequência da pandemia do COVID 19, e no início de março em Macapá 
havia rígida restrição de aglomeração de pessoas impedindo qualquer pleito 
eleitoral, onde quer que fosse sindicatos, associações e aqui na própria 
AMPREV, no entanto em 07 de maio de 2021, ou seja, dois meses depois, a 
AMPREV solicitou aos sindicatos e associações a indicação de nomes de 
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segurados para concorrer a eleição para nova composição do CEP, em virtude 
desse mês de maio, já haver uma melhor flexibilização referente a regras de 
aglomeração de pessoas. Em suma, essa referida decisão da AMPREV, 
possibilitará o necessário processo eleitoral pelas associações e sindicatos das 
categorias profissionais, evitando-se certamente uma possível vacância de 
Conselheiros na AMPREV. Portanto, a questão da vacância de conselheiros da 
AMPREV, era o principal objetivo do processo que solicitava a prorrogação dos 
mandatos do biênio 2019/2021 dos membros do CEP, CIAP e COFISPREV. 
Essa é minha manifestação. ”Conselheiro Micherlon Mendonça falou que tem 
“uma situação com relação aos servidores, quando um servidor morre, a 
situação do desligamento quando é feita através do atestado, estar tendo 
embrolho, principalmente com relação aos militares, com essas mortes em 
serviços, através de algum sinistro, através da pandemia do COVID, o 
processo demora um pouco, esse processo demorando, as famílias dos 
militares elas ficam desassistidas  e eu faço um apelo aqui, que a própria 
Secretaria SEAD e a AMPREV, cheguem a um entendimento, que  só após a 
conclusão do processo esse policial seja tirado de folha, não de imediato com o 
atestado de óbito, porque, se for de imediato os seus dependentes já devem 
estar vinculados para receber pela nossa Instituição, e isso está demorando, 
então a gente faz um apelo para Administração, para Diretoria Executiva e 
Diretorias de Benefícios, cheguem a uma conclusão juntamente com a folha de 
pagamento da SEAD, para não desvincular este servidor da folha de 
pagamento, se mantem ele na folha do Estado, e após o termino do processo 
inclua na folha de benefícios, e se for o caso ele recebe, se for promovido, se 
tiver suas garantias que sejam pagas posteriormente, mas que não deixem 
sem o pagamento”.  ITEM - 12 - O QUE OCORRER. Nada mais havendo, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 
dezoito horas e cinquenta e dois 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 cinco de maio de dois 
mil e vinte um. 
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