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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 

ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021. 

 

Aos vinte e setedias do mês de outubrodo ano de dois mil e vinte, na sala virtual google.meet, às 
quinze horas e sete minutos, teve início a Décima 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 queapresentou o 
ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: númeroquinze de dois mil e vinte, 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; LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO DE 
SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, ausente, representado pelo seu 
suplente IDELMIR TORRES DA SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: 
O Conselheiro William Tavares da Silva, justificou sua ausência, abonando-se a falta à reunião 
marcada para hoje.ITEM - 4 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 17/08/2020: O Presidente colocou em 
discussão a aprovação da ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2020, 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. Nada mais 
havendo, prosseguiu colocando em votação (registrado em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: 
Aprovada, à unanimidade, a Ata da 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 17/08/2020. 
ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, 
REALIZADA NO DIA 26/08/2020: O Presidente colocou em discussão a aprovação da ata da 8ª 
Reunião Ordinária de 2020, 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 José Casemiro apresentou correções e acréscimos, que já se encontram na ata 
apresentada aos demais Conselheiros. Nada mais havendo, prosseguiu colocando em votação 
(registrado em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 8ª 
Reunião Ordinária, realizada em 26/08/2020.ITEM - 6 - VOTAÇÃO - PROCESSO Nº 
2020.135.1001841PA - RELATÓRIO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO 
DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ, DATA-BASE DO CADASTRO: 
DEZEMBRO/2018 DATA-BASE DA REAVALIAÇÃO: DEZEMBRO/2018: O Presidente Rubens 
Belnimeque esclareceu que estava guardando esse ITEM para ser votado junto com a Avaliação 
Atuarial atualizada, porém houve um problema, o Banco do Brasil enviou um comunicado, 
informando que acabaram com o setor atuarial do Banco do Brasil, dispensaram os atuários e os 
profissionais da área, e pressionaram a AMPREV para fazer a publicação, até na sexta-feira 
passada, salvo o melhor juízo, do último estudo atuarial, que é esse de 2018, então o Presidente 
Rubens teve que tomar uma decisão administrativa e autorizar essa publicação para que não 
ocorresse de ficar com essa lacuna lançada no DIPR da AMPREV. Mais uma vez o Banco do 
Brasil nos surpreendeu primeiro informando que não iria mais fazer o cálculo a partir deste ano 
(2020), e não fez, e na própria reunião eles falaram que talvez voltassem a fazer, mas houve 
uma dissolução do setor atuarial do Banco do Brasil e para não ficar descoberto, o Presidente 
Rubens falou acabou autorizando, e que agora coloca em votação para que os Conselheiros 
possam aprovar ou não o Relatório Atuarial que estava pendente e que foi apresentado ao CEP 
na 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 18 de agosto de 2020, para que conste na ata que o 
Conselho assim o fez. O Conselheiro Lindoval Alcântara, falou que essa questão foi abordada 
em uma das sessões do CEP, e no caso em tela, trata se de caso fortuito e força maior, 
imperativo, portanto sem mais delongas não há nem impedimento material ou formal, tratando se 
de uma questão de excepcionalidade, não havendo nenhum problema na decisão tomada pelo 
Presidente Rubens. O Conselheiro Mauro Fernando, falou, “pela complexidade do assunto eu 
gostaria de pedir vista do Processo, para analisar melhor”. O Presidente falou “que fiquem 
cientes, que a AMPREV foi de certa forma obrigada a fazer a postagem do DIPR junto à 
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Secretaria de Previdência”. O Conselheiro Mauro falou: “no contrato nosso tinha alguma data 
limite? No contrato com o Banco do Brasil, tinha alguma data limite para fazer essa publicação? 
Porque a data legal já ultrapassou se há muito tempo. O Presidente esclareceu que o Banco do 
Brasil foi informando aos poucos, foi feito o cálculo que estava atrasado, fez, foi apresentado ao 
CEP, durante a Reunião de apresentação pouco se questionou sobre o cálculo, até mesmo 
porque ele já estava de certa forma ultrapassado, e estava aguardando o cálculo atual com base 
de 31 de dezembro de 2019, que tem vigência esse ano (2020), e o Presidente já gostaria de ter 
apresentado mas, infelizmente o cálculo está sendo finalizado entre “hoje e amanhã”, podendo 
ser agendado uma data para marcar a reunião para apresentar o cálculo de 2020. Mas o Banco 
do Brasil da mesma forma que de repente disse que não ia mais fazer o cálculo atuarial e disse 
que alguém da superintendência do Banco do Brasil, resolveu, que na data da semana passada 
estava sendo extinto o setor atuarial, e eles não iriam ter mais nenhum responsabilidade de 
postagem e nada mais, “ficamos encurralados”. O Conselheiro Mauro perguntou “mas presidente 
não tinha um contrato assinado? Pelo amor de Deus, eles têm compromissos conosco, nós já 
pagamos inclusive, já não foi pago esse valor para eles do contrato?”O Presidente falou que o 
cálculo foi pago. O Presidente falou que preferiu postar, até mesmo porque na reunião os 
senhores não questionaram muito o cálculo, os questionamentos que foram feitos, foram poucos 
e sucintos e se tivesse colocado em votação naquele dia “creio que teria sido aprovado, ou os 
senhores podem de me corrigir ou não, mas assim eu não queria ficar descoberto com uma 
pendência no Ministério da Previdência”. O Conselheiro Mauro falou que não foi questionado 
“naquele dia porque, no dia seguinte o senhor iria postar para gente o cálculo, o que não fez, o 
compromisso era que no dia seguinte seria postado para que se pudesse fazer análise, isso não 
foi feito, aí de repente o Banco recebe e ainda obriga e sem cumprir a totalidade. “Porque o 
nosso contrato com eles teria que ter três reuniões, que a primeira seria de apresentação, aí 
depois íamos ter acesso ao processo”. O Conselheiro Lindoval esclareceu ao Conselheiro Mauro 
que materialmente já estar consolidado e publicado, até para não “ficarmos” inadimplentes com 
os órgãos de controle. O Presidente informou que se trata de um fato consumado, e não 
concedeu vista ao Conselheiro Mauro. Ato Continuo, o Presidente Rubens colocou a matéria em 
votação. VOTAÇÃO: Conselheiro Lindoval Alcântara vota pela aprovação da Avaliação Atuarial 
ano 2019; Conselheira Suelem Amoras vota pela aprovação da Avaliação Atuarial ano 2019; 
Conselheiro Carlos Marques vota pela aprovação da Avaliação Atuarial ano 2019; Conselheira 
Meryan Gomes falou que considerando a apresentação feita anteriormente pelo Banco do Brasil, 
na oportunidade que os Conselheiros tiveram para conhecer o estudo, considerando também as 
colocações do Conselheiro Lindoval, a Conselheira vota pela aprovação da Avaliação Atuarial 
ano 2019; Conselheiro Mário Gurtyev, falou que como não tem mais nada a ser feito, há não ser 
a AMPREV tomar providências quanto ao Banco do Brasil. O Conselheiro vota pela aprovação 
da Avaliação Atuarial ano 2019; Conselheiro Joryosvaldo Oeiras vota pela aprovação da 
Avaliação Atuarial ano 2019; Conselheira Carla Chagas, falou que entende que esse assunto 
não foi debatido havendo apenas uma apresentação para o Conselho, e que o Cálculo em si não 
foi debatido, a Conselheira se absteve de votar. Conselheiro Horácio Luís vota pela aprovação 
da Avaliação Atuarial ano 2019; Conselheiro Mauro Fernando falou que é pela desaprovação 
pelos motivos já apresentados, e pelo Conselho não ter condições técnicas de analisar e não foi 
dada essa oportunidade de análise. “Foi alijado deste Conselho essa oportunidade. Então sou 
pela desaprovação por falta de conhecimento técnico apresentado em tempo hábil e não 
cumprimento do que já foi votado aqui em resolução, está ao arrepio de tudo o que a gente já 
aprovou aqui essa situação”. Conselheiro Edílson Marques se absteve de votar, e solicitou que 
fossem tomadas providencias contra o Banco do Brasil, as medidas de praxe.  Conselheiro 
Helielson Machado falou que devido ao cerceamento do direito ao pedido de vista feito pelo 
Conselheiro Mauro Fernando, o qual defende que o Conselheiro tem direito, podendo ser votado 
na próxima reunião que será marcada em breve, diante do exposto o Conselheiro se abstém de 
votar. Conselheiro Micherlon Mendonça falou que “é uma situação muito delida, por não haver 
uma determinação do colegiado, e que o Colegiado é soberano, ele tinha que trazer para dentro 
uma apreciação eficaz e não deixasse levar por uma Instituição, haja a vista, que logo após a 
tratativa que nós tivemos de não aprovação do remanejamento do investimento que está em 
jogo eu acho que isso foi uma retaliação do Banco do Brasil, a gente tem uma Procuradoria, tem 
por obrigação é buscar essas pendências senhor Presidente, é porque o Banco do Brasil não 
pode se impor desta forma, sendo que quase obrigado o senhor tomar uma decisão unânime, é 
uma decisão pessoal, não pelo Colegiado, sendo assim desrespeitado a vista do Conselheiro 
Mauro, houve um pedido de vista que deveria ser dado, por mais que não fosse aprovado, mas 
poderia ter colocado em votação e o próprio Conselho ia deliberar, eu vou me abster desse 
posicionamento, desta votação senhor Presidente.” O Presidente informou que se o Banco do 
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Brasil sabe da movimentação que ainda irá acontecer, não foi pelo Comitê de Investimento e 
nem pelo Presidente Rubens, isso está em sigilo absoluto dentro da AMPREV, não tem nada 
haver uma coisa com a outra. Conselheiro José Casemiro falou que na reunião de apresentação 
apresentada pelo Banco do Brasil “eu vi que os questionamentos facilmente seriam superados e 
que dificilmente não seria aprovado, mas o modo como está sendo conduzida essa reunião, 
compreendo a situação do Presidente, e deve estar bastante constrangido em ter que tomar 
essa atitude, temos que tomar as nossas medidas de praxe em desfavor do Banco, pois é um 
absurdo e não é a primeira vez que eles nos colocam em situação vexatória, compreendo a 
situação do Conselheiro Mauro e me solidarizo a ele, porque realmente estamos saltando um 
procedimento previamente acertado, mas em virtude da impossibilidade de reverter a situação já  
publicada e já consumada não há muito o que se fazer. O Conselheiro concluiu votando pela 
aprovação da Avaliação Atuarial ano 2019. Conselheiro Paulo Vaz se absteve de votar, em 
razão da matéria não ter sido discutida perante o Conselho de forma correta. E acha importante 
fazer uma deliberação com relação às providencias que serão adotas em desfavor do Banco do 
Brasil, em virtude da situação apresentada pelo Presidente anteriormente. Conselheiro Idelmir 
Torres se absteve, pelas razões já expostas pelos demais Conselheiros. Após discussão e 
votação (registrado em vídeo e áudio) nada mais havendo, o Presidente Rubens Belnimeque 
prosseguiu com a deliberação. DELIBERAÇÃO: O Conselho Estadual de Previdência 
RESOLVE: Aprovar, ad referendum, o Relatório da Reavaliação Atuarial 2019, dos RPPS e 
RPPM do Estado do Amapá, Data-base: dezembro/2018. O Conselheiro Lindoval Alcântara 
solicitou que sejam tomadas providências quanto à parte contratada, porque ela recebeu no 
contrato, recebeu dinheiro para isso, então é preciso tomar providências nesse sentido, 
administrativamente. Quanto aos incidentes precisam ser disciplinados evitando desgastes 
desnecessários. O Presidente Rubens pediu desculpas ao Conselheiro Mauro, e falou que o 
Conselheiro tem total acesso para analisar o processo quando quiser, bem como informou que 
irá tomar as providências cabíveis quanto ao descumprimento da parte contratual que tem 
ocorrido pelo Banco do Brasil. ITEM - 7 - VOTAÇÃO - PROCESSO Nº 2020.147.100151PA - 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM FACE DO PARECER JURÍDICO Nº 761/2019-
PROJUR/AMPREV, O QUAL INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR 
MORTE EM FAVOR DE ALCIONE MARQUES DA SILVA - RELATORIA DO CONSELHEIRO 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO: O Presidente Rubens Belnimeque, passou a palavra ao 
Conselheiro Relator Helielson do Amaral Machado, o qual cumprimentou a todos os presentes, e 
passou a apresentação de seu relatório/voto. Ato continuo, o Conselheiro Helielson fez um breve 
histórico do processo, onde esclareceu que trata-se de Recurso Administrativo impetrado por 
Alcione Marques da Silva, em razão da homologação do Parecer Jurídico nº 761/2019, que 
opinou pelo indeferimento do pedido de concessão de pensão por morte em decorrência do 
falecimento do ex-servidor Agenor Antônio Ávila de Medeiros, ocorrido no dia 03 de junho de 
2019. E que o processo foi instruído com petição datada de 16/01/2020 versa, entre outras 
situações, de que a recorrente no momento do óbito do ex-servidor Agenor Antônio Ávila de 
Medeiros, vivia em união estável com o mesmo, e que a investigação social da Divisão de 
Assistência Social/Psicologia/Perícia Médica fora realizada em localidade que o casal não residia 
a bastante tempo, fato tomado como base para o indeferimento do pedido de pensão situações 
caluniosas. Esclareceu ainda, que no processo originário constata-se que o relatório social 
produzido pela DASPPEM foi o principal fundamento para o indeferimento do pedido de pensão 
por morte para a requerente, a saber: Local: Foi feito no dia 03/10/2019 visita domiciliar a cidade 
de Tartarugalzinho, local onde a recorrente e o ex-servidor residiram por muitos anos, porém, há 
cerca de 4 anos mudaram para a cidade de Goiânia - GO, conforme o relatado no próprio 
relatório Social. Das entrevistas: Na primeira entrevista com uma senhora chamada Maria, sem 
sobrenome, indicada como sendo a atual proprietária do imóvel onde residiram a recorrente com 
sua família, revelando que adquiriu o imóvel da recorrente em um dos processos de separação 
do casal, pois, segundo ela o casal vivia em “idas e vindas no relacionamento”. Dona Maria 
revelou que o casal brigava muito. A segunda entrevistada foi a senhora Maria do Espírito Santo 
da Silva, mãe da recorrente, a mesma informou que a recorrente vivia em casas separada de 
Agenor (ex-servidor), pois ele era muito “estressado” e se aborrecia com facilidade, por esse 
motivo cada um vivia sua vida. A mãe da recorrente relatou que seus amigos a chamavam de 
“Dona Flor”. Das diligências: Em visita ao Fórum da Comarca de Tartarugalzinho foram obtidas 
duas informações trazidas no relatório. A primeira revela um termo de audiência de dissolução 
de União Estável datado de 10/07/2008; A segunda, um boletim de ocorrência “...no qual a 
requerente foi envolvida em uma briga, devido seu relacionamento com o marido de outra 
pessoa, consta que as duas chegaram a vias de fato e que a outra parte ficou lesionada...”. O 
parecer Jurídico entendeu pela aplicação da Lei nº. 915/05 em seus artigos 10 e 12 para a 
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comprovação de vinculo e dependência financeira. A Procuradoria Jurídica exarou parecer 
negando beneficio a recorrente nos seguintes termos: “Pois bem, da análise do processo, 
constata-se a ausência de documentos para comprovação de vínculo e estabilidade da relação 
da interessada com ex-servidor, isto que também é corroborado pela Investigação Social motivo 
pelo qual incabível, por faltar-lhe requisito essencial para concessão do benefício da pensão por 
morte.” O Relator informou que diante do que foi apresentado nos autos dos processos, analisou 
os seguintes fatos: 1 - O relatório de investigação social, que didaticamente desmembrou no 
tópico anterior para facilitar a compreensão e acompanhamento do raciocínio. Do local: Não 
resta a menor dúvida do erro grosseiro ao eleger-se a cidade de Tartarugalzinho para se fazer 
uma investigação de tal importância tanto para a Amapá Previdência quanto para a recorrente, 
pois, como era de conhecimento prévio dos setores da AMPREV, há cerca de quatro anos antes, 
o Instituidor da pensão residia na avenida Álvares Cabral, quadra 318, lote 12, Jardim Novo 
Mundo em Goiânia - GO, cidade onde faleceu no dia 03/06/2019. Das entrevistas: Não vislumbro 
êxito em se deslocar para um local onde a pessoa morou e se mudou há mais de 04 anos, 
mesmo que lá tenha residido por muito tempo, com o objetivo de coletar informações sobre a 
vida atual dessa pessoa.   A conversa com a senhora Maria me pareceu uma conversa informal, 
sem as formalidades mínimas que uma investigação exige. Dona MARIA, apenas confidencia 
que o relacionamento do casal era cheio de “idas e vindas”. Quanto à entrevista com a mãe da 
recorrente, desta feita com o nome completo de Maria do Espírito Santo da Silva, em nada 
contribuiu para o esclarecimento dos fatos, não imprimindo ao relatório social segurança, pois, 
não se sabe de quais períodos da união estável da recorrente com o ex-servidor foi falado. Não 
há como extrair das informações prestadas pela entrevistada nada acerca do relacionamento de 
sua filha com o ex-segurado no momento do óbito deste. O relatório social diz que a 
entrevistada, mãe da recorrente, que a mesma era chamada por seus amigos de “Dona Flor”, 
contudo, não trouxe uma linha sequer apontando o nome ou mesmo o “apelido” de seu segundo 
marido. Contudo o relatório assevera a nitidez de que a recorrente já possui outro marido. Das 
diligencias: Na busca de elementos para fechar o Relatório visitou-se o Fórum da Comarca de 
Tartarugalzinho onde trouxe aos autos uma audiência de dissolução de União Estável ocorrida 
no ano de 2008. Audiência não é decisão. Não traduz mérito. Tal audiência serviu apenas para 
ratificar a informação prestada por “Dona Maria” de que o relacionamento do casal era cheio de 
“idas e vindas”, pois a audiência ocorreu mais ou menos 05 (cinco) anos antes do mesmo casal 
registrar Declaração de União Estável em 16 de setembro de 2013. Fato não desconstituído. 
Também foi relatada a existência de um boletim de ocorrência que não agrega em nada ao 
relatório, pois, desprovido de elementos capazes de firmar a inexistência do relacionamento da 
recorrente com o de cujus por ocasião do óbito. 2 - O Parecer Jurídico limitou-se a enquadrar as 
disposições ao caso concreto, sem motivação e fundamento, ferindo, a toda evidência, o devido 
processo legal. Quando da apreciação de artigo 10 de Lei 915/2005 em seus §§ 3º, 4º e 5º, que 
versam, respectivamente, da conceituação de companheiro (a), presunção de União Estável e 
dependência econômica e financeira, desprezou a verdade real oferecida pelos documentos 
colacionados no corpo do processo, deixando-se contaminar pelo insuficiente Relatório de 
Investigação Social que, ao meu sentir do Relator, pouco ou nada contribuiu. Em relação ao 
artigo 12, § 3º e seus incisos do diploma legal, verifica-se que há documentos suficientes para 
comprovação do vínculo de dependência conforme o dispositivo taxativamente ordena. Noutro 
lado, a Constituição de 1988 traçou princípios que devem ser observados, pois, a união 
encontra-se protegida como aquela da vivência de homem e mulher desimpedidos como 
“companheiros”, em situação de matrimônio aparente, ou de “casamento de fato”, sendo 
necessária a presença de dois elementos essenciais: I) continuidade das relações sexuais, 
desde que presente, a estabilidade, ligação permanente para fins essenciais à vida social, com 
aparência de casamento; II) ausência de matrimônio civil válido entre os parceiros; e, III) 
coabitação, uma vez que o concubinato deve ter a aparência de casamento. Diz o Supremo 
Tribunal Federal (STF, Ministro Marco Aurélio, no RE n. 397.762/BA), que a União Estável 
significa “compartilhar a vida”, exatamente como ocorreu no caso em análise. Por fim, o 
Conselheiro Relator Helielson do Amaral Machado, proferiu o seu voto nos seguintes termos: 
“Diante do exposto, CONHEÇO O RECURSO, E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO, a fim 
de reconhecer a recorrente como companheira e dependente de AGENOR ANTÔNIO AVILA DE 
MEDEIROS, assim fazendo jus ao benefício da pensão por morte. É como VOTO. Após a 
apresentação do relatório/voto do Conselheiro Helielson do Amaral Machado, e considerando a 
previsão no inciso IV do artigo 8º do Regimento Interno do CEP, o Conselheiro Mário Gurtyev de 
Queiroz, pediu vista dos autos do Processo nº 2020.147.100151PA, para análise e manifestação 
de seu voto. Ato continuo o Presidente Rubens Belnimeque, concedeu com fundamento no 
inciso IX do artigo 13 do Regimento. ITEM - 8 - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
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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 inicialmente 
justificou que em razão das férias de alguns colaborações, há uma redução da equipe, mas a 
carga de trabalho continua a mesma, ficando um pouco sobrecarregado, e em outubro o setor da 
contabilidade ficou com apenas uma pessoa, diante dessas dificuldade não foi possível concluir 
o relatório do ano, mas até sexta-feira (30) o Diretor se compromete em enviar a todos os 
Conselheiros o relatório atualizado, mas entretanto conseguiram finalizar os dois relatórios mais 
importantes que o Conselho precisa mensalmente ter conhecimento. Ato continuo, apresentou 
planilha com 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. O Diretor Diego informou que em setembro não foi repassado 
nenhum valor concernente ao parcelamento ficando: Total: Valor Parcelado R$ 2.085.132.251,51 
Valor da Parcela R$ 12.500.922,08 Parcelas Pagas/Compensadas R$ 246.271.711,80 Parcelas 
não Repassadas até 27/10/2020 R$ 128.755.950,60. Valores das Atualizações R$ 
38.826.894,49. Total das Parcelas em Atraso Atualizadas até 31/10/2020 R$ 167.582.845,09. 
Por fim, foi apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro - Poder Executivo sendo: 
Dívida Corrente: Segurado R$ 291.514.090,87 Patronal R$ 225.354.074,42; Dívida Parcelada 
em Atraso: Segurado R$ 17.183.816,60 Patronal R$ 72.521.276,34; Encargos (atualização e 
juros): Segurado R$ 61.621.598,86 Patronal R$ 55.109.113,56. Total Plano Financeiro: 
Segurado R$ 370.319.506,33 Patronal R$ 352.984.464,32. Total Geral Dívida Plano Financeiro 
R$ 723.303.970,65. Plano Previdenciário - Poder Executivo: Dívida Corrente: Segurado R$ 
260.873.878,69 Patronal R$ 215.640.220,64; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 
5.233.265,36 Patronal R$ 33.817.592,30; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 
48.085.090,80 Patronal R$ 40.020.912,72. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 
314.192.234,85 Patronal R$ 289.478.725,66. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 
603.670.960,51. Totais por situação da dívida: Corrente R$ 993.382.264,62; Parcelado R$ 
128.755.950,60; Encargos R$ 204.836.715,94; Consolidado R$ 1.326.974.931,16. Ressalta-se 
que os valores atualizados são de até 30/10/2020 e os valores corrente segurados a partir de 
abril de 2017 e patronal a partir de março de 2018. 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 AGOSTO DE 2020 - COORDENADOR 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS: O Presidente 
Rubens Belnimeque, ressaltou que como já haviam sido acertadas no CEP, as apresentações do 
Diretor Diego e do Coordenador do CIAP Carlos Oliveira, seriam feitas de forma alternadas, na 
reunião de hoje, somente o Diretor Diego fará apresentação e o relatório concernente ao 
demonstrativo de investimentos do mês de agosto de 2020, será enviado para todos os 
Conselhos para conhecimento, e na próxima reunião o Coordenador do CIAP, Carlos Oliveira irá 
fazer os esclarecimentos e apresentar o relatório. O Presidente Rubens Belnimeque informou 
que precisa que o Conselho delibere sobre as matérias com obrigatoriedade de relatoria, e 
listou alguns assuntos como: Orçamento da Amapá Previdência; Política de Investimentos 
da Amapá Previdência e o Cálculo Atuarial. Ato continuo, colocou em discussão e votação 
(registro em vídeo e áudio). A Proposta em votação é se a Política de Investimentos da Amapá 
Previdência e o Cálculo Atuarial serão apresentados com relatoria de um Conselheiro do CEP, 
ou sem relatoria com apenas a apresentação da peça da área técnica com esclarecimentos: 
VOTAÇÃO: Conselheiro Lindoval Alcântara vota “excepcionalmente sem relatoria”;  Conselheira 
Meryan Gomes vota “excepcionalmente sem relatoria”; Conselheiro Mário Gurtyev vota 
“excepcionalmente sem relatoria”; Conselheiro Joryosvaldo Oeiras vota “excepcionalmente sem 
relatoria”; Conselheira Carla Chagas vota “excepcionalmente sem relatoria”; Conselheiro Horácio 
Luís vota “excepcionalmente sem relatoria”; Conselheiro Mauro Fernando vota “com relatoria”; 
Conselheiro Edílson Marques vota “excepcionalmente sem relatoria”, mas que a matéria seja 
disponibilizada em tempo hábil para melhor analise por parte dos Conselheiros; Conselheiro 
Helielson Machado vota “sem relatoria”; Conselheiro Micherlon Mendonça vota 
“excepcionalmente sem relatoria”; Conselheiro José Casemiro vota até a normatização “sem 
relatoria”; Conselheiro Carlos Marques vota “sem relatoria”; Conselheiro Paulo Vaz vota 
“excepcionalmente sem relatoria”; Conselheiro Idelmir Torres vota “sem relatoria”; Conselheira 
Suelem Amoras vota “sem relatoria” Deliberação: O Plenário do Conselho Estadual de 
Previdência por maioria dos votos aprovou, que as matérias concernentes a Política de 
Investimentos da Amapá Previdência e a Avaliação Atuarial serão apresentadas ao CEP 
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para deliberação excepcionalmente sem relatoria. Ato continuo, o Presidente Rubens 
apresentou o Requerimento enviado pelo Conselheiro José Casemiro Neto, no qual o 
Conselheiro apresenta proposta de reformulação do Regimento Interno do Conselho Estadual de 
Previdência, para apreciação e deliberação do Plenário do CEP.  Com a palavra o Conselheiro 
José Casemiro apresentou sua propositura esclarecendo que a intenção é adequar o Regimento 
Interno do CEP as necessidades atuais, em razão da reforma da previdência, que acarretou 
mudanças, e também das diversas exigências por partes dos órgãos de fiscalização, desta forma 
várias atualizações precisam ser feitas, e o Conselheiro vê que o Regimento Interno do CEP 
ficou defasado, obsoleto, e precisa ser adequado para contemplar algumas situações. O 
Conselheiro falou ainda que para começar um trabalho de reestruturação, o órgão máximo que é 
o Conselho deliberativo primeiramente tem que fazer o dever de casa, que é revisar o Regimento 
Interno, adaptar a todas as exigências, fazer um levantamento, se possível com uma equipe de 
Conselheiros e apresentar em breve, uma proposta de alteração, para que se possa manter um 
padrão de gestão adequado exigível e possam ter respaldo para poder interferir, dar opiniões e 
readequar outros departamentos, e outras estruturas dentro da AMPREV. O Presidente Rubens 
abriu para discussão e votação. Deliberação: O Plenário do Conselho Estadual de 
Previdência à unanimidade aprovou a propositura apresentada pelo Conselheiro José 
Casemiro Neto, e RESOLVE: Nomear membros do Conselho Estadual de Previdência do 
Estado do Amapá para compor a Comissão de trabalho que irá analisar as atuais 
necessidades de reformulação do Regimento Interno do CEP, e apresentar propostas 
substitutivas para apreciação e aprovação do Plenário do Conselho Estadual de 
Previdência. Conselheiros que irão compor a Comissão: José Casemiro de Souza Neto - 
Presidente, Lindoval Queiroz Alcântara, Mauro Fernando Parente de Oliveira, William 
Tavares da Silva e Micherlon Mendonça dos Santos. ITEM - 10 - COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDÊNCIA: O Presidente informou que já começou a colher o resultado de um projeto (que 
é um marco) que tem sido bem intenso dentro da Amapá Previdência, e recentemente conseguiu 
finalizar o primeiro processo de concessão de beneficio da AMPREV 100% virtual, e os demais 
processos que começaram físicos foram digitalizados e a partir daí deu andamento de forma 
virtual. A AMPREV já avançou muito no projeto papel zero e cada vez vem trabalhando com 
documentos e processo virtuais, sem a utilização de papel, é um grande avanço que a AMPREV 
teve nesse sentido, a tendência é ser tudo formalizado. O Presidente informou ainda, que em 
razão dos novos casos de pessoas infectadas pelo vírus (COVID19) em Macapá, estará 
prorrogando a portaria que estabelece o tele-trabalho para os funcionários da AMPREV. ITEM - 
11 - COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Conselheiro Mauro Fernando pediu desculpas 
se durante as suas colocações ao defender seu ponto de vista tenha ofendido alguém, essa não 
foi sua intenção, no entanto mantém seu posicionamento de que “aquilo que é decidido e 
acordado tem que ser cumprido”. Conselheiro Edílson Marques solicitou que a AMPREV 
informe no site institucional os procedimentos adotados concernentes a viabilização de 
consignados para os aposentados e pensionistas da AMPREV. ITEM - 12 - O QUE OCORRER. 
Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião 
às dezessete horas e quarenta 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 sete de outubro de dois mil e vinte. 
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