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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 

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

 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, na sala virtual 

google.meet, às quinze horas e onze minutos, teve início a Décima Primeira 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 dezesseis 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, presente. ITEM - 3 - 

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Não houve justificativa. ITEM - 4 - APRECIAÇÃO E 

DELIBERAÇÃO  DA  ATA DA 3ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEP, 

REALIZADA NO DIA 18/08/2020: O Presidente colocou em discussão a aprovação da 

ata da 3ª 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 não houve solicitação de correção e nem inclusão a ata por parte dos 

Conselheiros. O Presidente perguntou se os Conselheiros gostariam de se manifestar. 

Não houve manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu colocando em votação 

(registrado em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 

3ª Reunião Extraordinária, realizada em 18/08/2020. ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E 

DELIBERAÇÃO DA  ATA  DA  4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

CEP,REALIZADA NO DIA 22/09/2020: A Secretária do CEP informou que houve um 

problema técnico com o arquivo da ata, e que foi enviado incompleto aos Conselheiros. 

O Presidente Rubens em razão dos Conselheiros não terem conhecimento do arquivo 

na íntegra, retirou o item de pauta e informou que retornará na próxima reunião para 

apreciação e deliberação do Colegiado. ITEM - 6 -  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 

(PEDIDO DE VISTA DO CONSELHEIRO MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ): O 

Presidente Rubens Belnimeque, passou a palavra ao Conselheiro Mário Gurtyev de 

Queiroz, o qual cumprimentou a todos os presentes, e passou a apresentação de seu 

voto, inicialmente esclarecendo que cuidam os autos de Recurso Administrativo  

interposto por Alcione Marques da Silva e outros  contra a homologação do Parecer 

Jurídico nº 761/2019, que  opinou pelo indeferimento da pensão por morte pleiteada 

pela  primeira recorrente em decorrência do falecimento do  instituidor Agenor Antônio 
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Ávila de Medeiros,  ocorrido em 03 de junho de 2019, o qual já era aposentado por  

invalidez. Os outros referidos na peça recursal são o  menor K. S. M., filho da 

requerente e  do “de cujus” e a infante B. S. M., neta  do extinto casal, que vivia sob 

guarda judicial de ambos,  homologada pelo Juiz de Direito da Comarca de  

Tartarugalzinho. Quanto a estes menores, como restará esclarecido adiante, o recurso 

não merece ser admitido, haja  vista que o Parecer nº178/2020-PROJUR/AMPREV, já  

homologado, reconheceu o direito dos mesmos ao recebimento  de pensão temporária 

pela morte do instituidor. “Este Conselheiro pediu vista dos autos por  dissentir, com a 

devida vênia, do entendimento sufragado pelo  preclaro Relator, que atribuindo à 

recorrente Alcione as  condições de companheira e dependente do instituidor do  

benefício conheceu e deu provimento ao recurso por aquela  interposto, para conceder-

lhe a pretendida pensão pela morte  de Agenor Antônio Ávila de Medeiros.” Pois bem. 

Após cuidadoso exame dos autos, o  subscritor do presente voto/parecer não conseguiu 

chegar à  mesma conclusão do preclaro Relator, haja vista que a  recorrente Alcione 

não conseguiu deixar estreme de  qualquer dúvida sua condição de companheira e de 

dependente  do instituidor do benefício à época do falecimento deste. Consta dos autos 

declaração firmada pela  recorrente e por seu extinto ex-companheiro, datada  

16.09.2013, afirmando, naquela data, que há  muitos anos viviam em união 

estável. Todavia, diferentemente do entendimento do  preclaro Relator, impõe-se 

reconhecer que a recorrente não logrou  demonstrar que, à época do falecimento de 

Agenor  Antonio Ávila de Medeiros, a referida  vida em comum sob o mesmo teto e 

dependência ainda  persistia. Ao contrário, o que se extrai dos autos inclusive  pelo 

conteúdo da informação prestada pela senhora Maria do Espírito Santo da Silva, mãe 

da recorrente é que o ex casal residia em casas diferentes.  É certo que essa última 

circunstância, mesmo que  somada ao que restou apurado no termo de audiência de  

dissolução da união estável em questão e no BO (envolvimento  amoroso de Alcione 

com o esposo de outra mulher) mencionado pelo ilustre Relator, por si sós, não são 

suficientes  para justificar o indeferimento da pretensão recursal. No entanto, o extenso 

conteúdo dos autos,  especialmente a turbulência do convívio e as frequentes 

dissoluções da vida conubial deixam claro que a recorrente, consoante anteriormente  

assinalado, não conseguiu deixar estreme de qualquer dúvida que, na data do 

falecimento de Agenor Antônio, entre eles  ainda existia vida em comum e relação de 

dependência  financeira por parte dela. Isto é, Alcione não provou que  preenchem os 

claros requisitos estampados no art. 15, incisos e parágrafos da Lei Estadual nº 915, de 

18.08.2005, para fazer  jus a pensão por morte do citado instituidor. “Ante todo o 

exposto, passo às conclusões desse  voto vista: a) Não conheço do Recurso 

Administrativo em  relação aos recorrentes K. S. M., filho do “de cujus”, e B. S. M., 

adotada judicialmente  pelo mesmo instituidor, haja vista que o direito  dos mesmos ao 

recebimento de pensão temporária por morte, o primeiro, até  completar 21 (vinte e um) 

anos e a segunda, até  alcançar os 18 (dezoito anos), já restou  plenamente 

reconhecido no Parecer Jurídico  nº 178/2020-PROJUR/AMPREV, 

também devidamente homologado, cujos  pagamentos, inclusive retroativos, já foram  

autorizados pelo Presidente desta Instituição Previdenciária desde 20 de abril de 

2020. b) Quanto ao Recurso Administrativo interposto  por Alcione Marques da Silva, 

dele  conheço, eis que adequado e tempestivo, mas, reiterando vênias ao preclaro 

Relator, pelas razões sinteticamente expostas na motivação retro, nego-lhe provimento. 

Durante a discussão da matéria o Conselheiro Relator Helielson Machado esclareceu 

que a recorrente foi primeiro para Goiânia e o instituidor foi após, quanto ao contrato de 

locação os dois assinaram, “eu para ratificar minha posição e meu voto, eu consegui 
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entrar em contato com a dona do imóvel que eles alugaram lá. Falei com ela, e ela só 

fez aumentar minha convicção dizendo que os dois moravam residiam juntos na casa 

que ela alugou. Então, com todo respeito ao voto divergente do Conselheiro Mário, eu 

não consegui ainda mudar de opinião, eu continuo entendendo que o casal morou junto, 

inclusive ele foi depois sim, eles viviam nessas idas e vindas do relacionamento deles, 

mas foi à vida que eles escolheram viver, e o ato de constituição de união estável foi 

muito antes dos filhos nascerem, então eles viviam sim de idas e vindas, e durante e no 

período da morte eles estavam juntos sim, de acordo com o que eu conseguir apurar 

com a dona do imóvel, onde consta no contrato de aluguel assinado pelos dois inclusive 

nos autos. O Conselheiro Relator Helielson, esclareceu ainda, que analisou 

minuciosamente o processo, e que “lá no processo encontrou elementos suficientes, e 

quanto ao telefone, de quando surgiu à dúvida, quando o Conselheiro Mário pediu vista, 

foi aí que o tomei a iniciativa de entrar em contato para esclarecer, liguei para várias 

pessoas, inclusive tem o numero de contato da pessoa no contrato de locação que é 

locado para um espaço de beleza, e foi essa pessoa que já me deu o número certo da 

dona do imóvel pelo qual conseguir falar com ela. Mas eu queria ler o trecho que eu 

analiso só o artigo 12 da Lei nº 915”. O parágrafo 3º do artigo 12 diz assim, para 

comprovação de vínculo e da dependência econômica, conforme o caso deverá ser 

apresentado no mínimo três dos seguintes documentos: I - certidão de nascimento de 

filho havido em comum (tem no processo páginas 15/35/45); VI -  declaração específica 

feita perante tabelião (tem, declaração de união estável, essa declaração inclusive 

posterior aquela de dissolução que tem no relatório da assistente social, então essa 

declaração é de 2013, ela encontra-se duas vezes no processo nas páginas 7 e 14); VIII 

- prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos 

atos da vida civil (contrato de locação citado na página 29); XII - anotação constante de 

ficha ou livro de registro de segurados (relação de dependente gerada pela própria 

AMPREV na data de 29/08/2019 encontra-se na página 44); Ficha de segurado gerada 

pela AMPREV encontra-se na página 230 do processo de aposentadoria por invalidez, 

quaisquer outro documento que possa levar a convicção do fato a comprovar, aí eu cito: 

Comprovação de rendimento de imposto de renda pago do exercício de 2013 (folha 30); 

Certidão de óbito (folha 5) ou seja, a legislação pede três, eu citei mais de seis 

documentos que podem comprovar, além disso, depois do pedido de vista entrei em 

contato com a senhora lá (proprietária do imóvel locado ao casal), eu não vejo e se for 

seguir o que a legislação diz, o próprio processo do Agenor tem elemento suficiente. 

Essa dúvida que está gerando agora, só faz aumentar a convicção que nós devemos 

reformular os meios de processos da AMPREV, o contraditório nesse caso poderia ter 

evitado muita coisa, se administração gerou dúvida, porque não oferecer o contraditório 

para quem poderá ser prejudicado no processo, então deveu pegar esses exemplos 

como base para uma reformulação em nossos processos da AMPREV. Após 

apresentação do voto do Conselheiro Mário Gurtyev, houve discussão da matéria, ato 

continuo passou a votação. Após os esclarecimentos feitos pelo Conselheiro Relator 

Helielson Machado, o Conselheiro Mário Gurtyev se pronunciou no sentido que 

“tomando a informação prestada pelo Conselheiro Helielson como uma declaração dele, 

e serve para o processo, eu reformulo o meu voto para acompanhá-lo, mas agora 

gostaria que isso ficasse consignado no processo, ou seja, considerando o que ele nos 

informou, como declaração prestada por ele no processo, eu reformulo meu voto para 

acompanhá-lo, pois isso era a duvida que existia e que ele conseguiu afastar através 

desse telefonema”. (Registro em vídeo e áudio). Conselheiro Relator Helielson do 

Amaral Machado, vota pelo conhecimento do recurso, para no mérito dar-lhe 
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provimento, a fim de reconhecer a senhora Alcione Marques da Silva  como 

companheira e dependente de Agenor Antônio Avila de Medeiros, assim fazendo 

jus ao benefício da pensão por morte. VOTAÇAO: Conselheiro Lindoval Alcântara 

vota pelo conhecimento do recurso, para no mérito dar-lhe provimento. Conselheira 

Suelem Amoras vota pelo não conhecimento do recurso, para no mérito negar-lhe 

provimento. Conselheira Meryan Flexa vota pelo conhecimento do recurso, para no 

mérito dar-lhe provimento. Conselheiro Mário Gurtyev vota pelo conhecimento do 

recurso, para no mérito dar-lhe provimento. Conselheiro Joryosvaldo Oeiras vota pelo 

conhecimento do recurso, para no mérito dar-lhe provimento. Conselheira Carla Chagas 

vota pelo conhecimento do recurso, para no mérito dar-lhe provimento. Conselheiro 

Horácio Coutinho vota pelo conhecimento do recurso, para no mérito dar-lhe 

provimento. Conselheiro Mauro Fernando vota pelo conhecimento do recurso, para no 

mérito dar-lhe provimento. Conselheiro Edilson Marques vota pelo conhecimento do 

recurso, para no mérito dar-lhe provimento. Conselheiro Micherlon Mendonça vota pelo 

conhecimento do recurso, para no mérito dar-lhe provimento. Conselheiro José 

Casemiro vota pelo conhecimento do recurso, para no mérito dar-lhe provimento. 

Conselheiro Paulo Vaz vota pelo conhecimento do recurso, para no mérito dar-lhe 

provimento. Conselheiro William Tavares vota pelo conhecimento do recurso, para no 

mérito dar-lhe provimento. Conselheiro Carlos Marques vota pelo conhecimento do 

recurso, para no mérito dar-lhe provimento. DECISÃO: O Plenário do Conselho 

Estadual de Previdência do Estado do Amapá – CEP/AP, após discussão da 

matéria, decidiu pelo deferimento do pedido formulado pela recorrente, constante 

nos autos do Processo nº 2020.147.100151PA, nos seguintes termos: RESOLVE: 

Conhecer o recurso, para no mérito dar-lhe provimento, a fim de reconhecer à 

senhora Alcione Marques da Silva como companheira e dependente de Agenor 

Antônio Ávila de Medeiros, assim fazendo jus ao benefício da pensão por morte. 

ITEM - 7 - 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 o comparativo da receita e 

arrecadação total por Poder de janeiro a novembro/2020, sendo: Assembléia 

Legislativa: Receita R$ 5.633.923,09 Arrecadação R$ 5.123.183,65; Tribunal de 

Justiça: Receita R$ 34.250.929,30 Arrecadação R$ 31.188.137,69; Tribunal de 

Contas: Receita R$ 5.589.298,16 Arrecadação R$ 5.079.745,76 e Ministério Público: 

Receita R$ 13.332.168,32 Arrecadação R$ 12.147.157,33. Total da Recita R$ 

58.806.318,87 (100%) Total da Arrecadação R$ 53.538.224,43 (91%) Saldo a Arrecadar 

R$ 5.268.094,44 (9%). Poder Executivo: Civil Receita R$ 151.392.206,56 Arrecadação 

R$ 2.150.752,64; Militar Receita R$ 77.531.280,46 Arrecadação (zero); 

SEED/FUNDEB Receita R$ 79.230.513,97 Arrecadação R$ 79.230.513,93; SESA 

Receita R$ 57.272.477,00 Arrecadação R$ 2.689.072,59. Total da Receita R$ 

365.426.477,99 (100%) Total da Arrecadação R$ 84.070.339,16 (23%) Saldo a 

Arrecadar R$ 281.356.138,83 (77%). 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 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 28/11/2020 R$ 141.256.872,68 Valores das Atualizações R$ 

45.038.372,49 Total das Parcelas em Atraso Atualizadas até 30/11/2020 R$ 



              
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

       5 

 

186.295.245,17. Por fim, foi apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro - 

Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 297.282.609,24 Patronal R$ 

231.647.003,55; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 19.815.869,75 Patronal R$ 

78.229.127,01; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 67.528.522,41 Patronal R$ 

62.149.976,12. Total Plano Financeiro: Segurado R$ 384.627.001,40 Patronal R$ 

372.026.106,68. Total Geral Dívida Plano Financeiro R$ 756.653.108,08. Plano 

Previdenciário - Poder Executivo: Dívida Corrente: Segurado R$ 267.504.948,63 

Patronal R$ 222.874.115,12; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 6.328.959,78 

Patronal R$ 36.882.916,14; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 52.772.582,06 

Patronal R$ 45.266.524,79. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 326.606.490,47 

Patronal R$ 305.023.556,05. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 

631.630.046,52. Totais por situação da dívida: Corrente R$ 1.019.308.676,54; 

Parcelado R$ 141.256.872,68; Encargos R$ 227.717.605,38; Consolidado R$ 

1.388.283.154,60. Ressalta-se que os valores atualizados são de até 30/11/2020 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 - 8 - 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO DE 

INVESTIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - COORDENADOR DO COMITÊ 

DE INVESTIMENTOS, CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS: O Presidente Rubens 

Belnimeque, informou que o Coordenador de Investimentos da AMPREV, Carlos 

Oliveira, enviou justificativa nos seguintes termos: Prezados em virtude de estarmos em 

processo de elaboração da Política de Investimentos para o exercício de 2021, a qual 

será apresenta ao CEP, e ainda considerando a dificuldade enfrentada no apagão que 

durou até o dia 25/11, informamos que ainda não concluímos o relatório de 

investimentos do mês de setembro de 2020, pedindo desculpas e assim que 

finalizarmos o mesmo faremos imediatamente o encaminhamento aos membros do 

CEP, dos demonstrativos de investimentos dos meses de setembro e outubro”. O 

Presidente informou que na próxima reunião o Coordenador do CIAP, Carlos Oliveira 

fará apresentação de um resumo de tudo, com a posição completa. ITEM - 9 - 

COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens informou que a AMPREV 

fechou um cronograma financeiro e orçamentário para que não fique resto a pagar para 

o ano que vem, mas caso acontece será uma eventualidade. Informou também, que 

está estudando a possibilidade de se fazer recesso coletivo no final do ano, seria do dia 

24/12, voltando no primeiro dia útil do ano de 2021, que seria dia 03/01/2021. Mas para 

que isso ocorra todas as programações e metas terão que estar em dia. ITEM - 10 - 

COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Conselheiro Mauro Fernando solicitou que a 

reunião de avaliação do calculo atuarial não fosse marcada muito em cima do dia 31/12, 

final do ano ou perto do recesso. E questionou se foi repassado a empresa contratada 

para elaboração do calculo o teor do que foi aprovado na reunião do CEP que ocorreu 

no dia 20 de agosto de 2019, onde o Conselheiro Mauro foi Relator, onde foi aprovado 

algumas questões que devem ser observadas pela empresa, na confecção da avaliação 

atuarial, o Conselheiro espera que tenha sido observado, porque foi votado à 

unanimidade, principalmente com relação a questão da aposentadoria especial, quanto 

aos agentes nocivos e outras questões que foram apresentas na relatoria na ocasião da 

referida reunião. O Presidente Rubens informou que acredita que foi enviado sim, pois 

foram muitos os questionamentos e envio de informações a empresa responsável pela 

elaboração da avaliação, esse foi um cálculo que a AMPREV teve que prestar várias 
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informações, muitas que ainda não tinham sido solicitadas nas elaborações dos cálculos 

anteriores.  ITEM - 11 - O QUE OCORRER. Nada mais havendo, o Presidente 

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

onze minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a presente 

ata, que lida e conferida será assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, 

trinta de novembro de dois mil e vinte. 

 

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 

Rubens Belnimeque de Souza 

 

VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 
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REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Titular: William Tavares da Silva 
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