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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 

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

BIÊNIO DE 2019-2021. 

 

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, na 

sala virtual google.meet, às quinze horas e doze minutos, teve início a Terceira 

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 três 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, 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: 

Não houve justificativa. ITEM - 4 -  APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA 

DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 21/12/2020: O 

Presidente colocou em discussão a aprovação da ata da 12ª 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 não houve solicitação de correção e nem inclusão na 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. DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 

12ª Reunião Ordinária, realizada em 21/12/2020. ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E 

DELIBERAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEP, 

REALIZADA NO DIA 15/12/2020: O Presidente colocou em discussão a 

aprovação da ata da 7ª 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 somente a Conselheira Meryan 

Gomes apresentou solicitação de correção e inclusão na ata. O Presidente 

perguntou se os Conselheiros gostariam de se manifestar. Não houve 

manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu colocando em votação. 
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DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 7ª Reunião 

Extraordinária, realizada em 15/12/2020. ITEM - 6 - APRECIAÇÃO E 

DELIBERAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, 

REALIZADA NO DIA 29/01/2021: O Presidente colocou em discussão a 

aprovação da ata da 1ª 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 somente a Conselheira Meryan 

Gomes apresentou solicitação de correção e inclusão na ata. 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 1ª Reunião Ordinária, 

realizada em 29/01/2021. ITEM - 7 - PROCESSO Nº 2021.161.300667PA – 

REQUERIMENTO APRESENTADO PELO CONSELHEIRO EDÍLSON 

PEREIRA MARQUES, NO QUAL SOLICITA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO CEP PARA TRATAR SOBRE O DECRETO Nº 2.540/2019 E A 

NECESSIDADE URGENTE DAS MEDIDAS DE PRAXE DO CEP E AMPREV 

PARA PRORROGAÇÃO POR MAIS DOIS ANOS DOS MANDATOS DOS 

ATUAIS MEMBROS DO CEP, COFISPREV E CIAP): O Presidente Rubens 

Belnimeque passou a palavra ao Conselheiro Edílson Pereira Marques, o qual 

cumprimentou a todos os presentes e inicialmente esclareceu que “de acordo, 

com o Regimento Interno do CEP que prescreve, em suma que: Artigo 3º. 

Compete ao Conselho Estadual de Previdência - CEP:  XIV - deliberar sobre os 

casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao RPPS/AP; Artigo 8º. São 

atribuições do membro do Conselho Estadual de Previdência Social - CEP: X - 

apresentar sugestões que visem a otimização do funcionamento do Conselho, 

XII - requerer votação de matéria em regime de urgência. Ressaltando ainda, 

que conforme o Decreto nº 2540/2019, brevemente em 04.06.2021 haverá o 

término dos mandatos dos atuais membros do CEP, COFISPREV e CIAP que 

são responsáveis primordialmente por atividades afetas ao próprio funcionando 

e existência da Unidade Gestora AMPREV, RPPS e RPPM.   E ainda, diante 

da falta de previsão em dispositivos da Lei Estadual nº 0915/2005 e no 

Regimento Interno do CEP referente à matéria de prorrogação de prazo dos 

mandatos dos membros do CEP, COFISPREV e CIAP decorrentes de eventos 

imprevisíveis, como a presente Pandemia do COVID-19. E considerando que o 

Decreto nº 0662 de 01 de março de 2021, do Governo do Estado do Amapá, 

que dispõe sobre novas restrições de aglomeração de pessoas de forma mais 

rígida com a finalidade de reduzir os riscos da transmissão do novo Corona 

vírus. E diante, das medidas de saúde pública em nível mundial de prevenção 

da disseminação do COVID-19, fato que impede que haja as reuniões 

presenciais para escolha de eleição dos referidos membros dos mencionados 

Conselhos e do CIAP quer seja, no âmbito do próprio CEP e/ou nas sedes dos 

Sindicatos e Associações das Categorias Profissionais. E considerando que o 

Conselho Estadual de Previdência do Amapá é o órgão máximo de deliberação 
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da Amapá Previdência e a necessidade de execução de suas atribuições nas 

demandas relacionadas aos RPPS e RPPM. E por sua vez, que o Conselho 

Fiscal da Amapá é o órgão consultivo e fiscalizador da Amapá Previdência, 

bem como tem como escopo ainda, de examinar, e emitir pareceres sobre 

balancetes mensais e o balanço anual da Amapá Previdência, submetendo-os 

à apreciação do Conselho de Previdência. E, sobretudo, da importância do 

Comitê de Investimentos da Amapá Previdência que tem como finalidade 

assessorar o Conselho Estadual de Previdência no processo de gestão de 

recursos, bem como ao Diretor Presidente do ponto de vista técnico no que 

tange aos investimentos e distribuição dos fluxos de recursos financeiros e 

administrativo por terceiros, em conformidade com a Política de Investimentos. 

E vislumbrando-se que, caso não haja a devida prorrogação dos referidos 

mandatos dos membros do CEP, COFISPREV e CIAP, indubitavelmente 

haverá como consequências imediatas, enormes prejuízos a Unidade Gestora 

AMPREV, RPPS e RPPM”. Por fim, o Conselheiro Edílson solicitou em caráter 

e urgência que o Plenário do Conselho Estadual de Previdência, aprecie e 

delibere de forma célere a questão da prorrogação por mais dois anos dos 

mandatos dos atuais membros do CEP, COFISPREV e CIAP, bem como 

apresentou uma minuta preliminar de Decreto Governamental com prorrogação 

de mandato dos Conselhos para apreciação dos Membros do CEP. O 

Presidente Rubens Belnimeque, colocou a matéria em discussão (registro em 

vídeo e áudio). Ato contínuo, os Conselheiros revisaram e apresentaram 

sugestões de alterações na minuta do Decreto Governamental apresentada 

pelo Conselheiro Edílson Marques. Feitas as alterações propostas pelo 

Plenário do Conselho Estadual de Previdência a minuta do Decreto 

Governamental foi aprovada à unanimidade. Após discussão, passou a votação 

da matéria (registro em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: O Plenário do 

Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, decidiu, à 

unanimidade, pela aprovação da proposta de minuta de Decreto 

Governamental apresentada pelo Conselheiro Representante dos 

Servidores Civis Inativos e Pensionistas, Edílson Pereira Marques, com 

os adendos propostos pelo Plenário do Egrégio Conselho Estadual de 

Previdência - CEP, bem como resolve encaminhar a proposta de minuta 

de Decreto Governamental para o Chefe do Poder Executivo do Estado do 

Amapá, para a regulamentação da prorrogação em caráter excepcional, 

até o dia 24 de junho de 2023, dos mandatos dos membros do Conselho 

Estadual de Previdência do Estado do Amapá - CEP, e respectivamente 

do Conselho Fiscal da Amapá Previdência - COFISPREV e do Comitê de 

Investimentos da Amapá Previdência - CIAP que funcionam no âmbito da 

Amapá Previdência. 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 
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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$ 246.271.711,80 Parcelas não Repassadas até 

23/03/2021 R$ 162.662.209,10 Valores das Atualizações R$ 63.601.960,86 

Total das Parcelas em Atraso Atualizadas até 31/03/2021 R$ 226.264.169,96. 

Por fim, foi apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro - Poder 

Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 328.221.050,08 Patronal R$ 

264.453.846,57; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 14.831.537,05 

Patronal R$ 100.244.030,74; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 

87.460.362,69 Patronal R$ 91.447.338,10. Total Plano Financeiro: Segurado 

R$ 430.512.949,82 Patronal R$ 456.145.215,41. Total Geral Dívida Plano 

Financeiro R$ 886.658.165,23. Plano Previdenciário - Poder Executivo: Dívida 

Corrente: Segurado R$ 303.286.602,39 Patronal R$ 260.758.965,74; Dívida 

Parcelada em Atraso: Segurado R$ 6.078.231,06 Patronal R$ 41.508.410,25; 

Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 71.730.284,94 Patronal R$ 

64.707.487,89. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 381.095.118,39 

Patronal R$ 366.974.863,88. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 

748.069.982,27. Totais por situação da dívida: Corrente R$ 1.156.720.464,78; 

Parcelado R$ 162.662.209,10; Encargos R$ 315.345.473,62; Consolidado R$ 

1.634.728.147,50. Ressalta-se que os valores atualizados são de até 

31/03/2021. 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 

FEVEREIRO 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 “as 

aplicações dos recursos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do 

Amapá, do Plano Financeiro e Plano Previdenciário, obedecem as diretrizes e 

princípios contidos na Política de Investimentos do Regime Próprio de 

Previdência do Estado do Amapá, aprovada pelo Conselho Estadual de 

Previdência - CEP e estabelecida em consonância com os dispositivos da 

legislação específica em vigor, definidas pela Resolução nº 3.922/2010-CMN e 

Portaria MPS nº 519/2011. Os recursos financeiros administrados pela Unidade 

Gestora AMPREV, conforme Política de Investimentos do exercício de 2021, 

são aplicados de forma a buscar retorno equivalente ou superior à meta de 
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rentabilidade prevista de IPCA + 5,44% a.a., no que for possível e no limite das 

variantes do mercado financeiro, observando sempre, a adequação do perfil de 

risco dos segmentos de investimentos, respeitando as necessidades de 

mobilidade de investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento dos 

compromissos atuariais. A atividade de gestão da aplicação dos recursos é 

definida como própria, ou seja, desempenhada pela própria Unidade Gestora, 

através da gestão ativa do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência - 

CIAP, gerindo os recursos dos segurados, com aplicações em produtos de 

investimento do mercado financeiro, fundos de investimentos e contratos de 

gestão de carteira administrada de títulos públicos federais, geridos por 

instituições financeiras que atendem as condições estabelecidas no inciso I do 

§ 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, nos segmentos de 

renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, buscando performar a 

meta de rentabilidade prevista e/ou proteger a carteira em momentos de 

extrema volatilidade (mercado negativo), com proposta de aplicação de curto, 

médio e longo prazo. A gestão dos recursos está atrelada a manutenção do 

Pró-Gestão RPPS, o qual RPPS do Estado do Amapá aderiu ao programa em 

21/11/2018, obtendo a certificação Nível II em 09/10/2019, o que ampliou os 

limites para aplicação dos recursos, conforme está previsto no §10 do artigo 7º 

e no § 9º do artigo 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010. À DICAM compete a 

análise, o assessoramento, o monitoramento e o controle da Carteira de 

Investimentos dos recursos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do 

Amapá, bem com a elaboração deste Relatório em atendimento à 

transparência e cumprimento ao Inciso I do § 1º do artigo 1º da Resolução 

CMN n° 3.922/2010, ao Inciso V do artigo 3º da Portaria MPS nº 519/2011 e a 

Letra “a” do Item 4 e Letra “e” do Item 5 do Regulamento do CIAP. A Amapá 

Previdência, seguindo as diretrizes estabelecidas em sua Política de 

Investimentos, através Diretoria Executiva e da gestão ativa do CIAP, e ainda, 

da análise, do assessoramento, do monitoramento e controle da 

DICAM/DIFAT, geriu os recursos previdenciários dos segurados em posições 

financeiras que buscaram atender a Resolução nº 3.922/2010-CMN, avaliando 

e analisando produtos e instituições financeiras, seus gestores, 

administradores, custodiantes e outros agentes envolvidos, sempre observando 

a possibilidade do cumprimento da meta de rentabilidade prevista em relação 

às variações do mercado”. Foram apresentados quadros que demonstram a 

posição em cada produto, sua taxa de administração e rentabilidades em cada 

plano, sendo 58 produtos no Plano Financeiro e 35 no Plano Previdenciário, na 

data de 26/02/2021, em comparação com a meta de rentabilidade. Sendo um 

total da disponibilidade dos recursos aplicados no Plano Financeiro R$ 

3.717.217.468,54 e total da disponibilidade dos recursos aplicados no Plano 

Previdenciário R$ 1.330.937.189,60. A distribuição do patrimônio dos recursos 

dos segurados, por segmento de investimento e mercado, dos planos 

Financeiro e Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de 
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fevereiro/2021, na posição de 26/02/2021 é: Plano Financeiro - Segmento de 

Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais Mercado: 

Renda Fixa Saldo: R$ 1.638.174.043,92 Participação: 44,07%; Fundos de 

Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: R$1.173.553.297,65 

Participação:31,57%; Fundos de Renda Variável Mercado: Renda Variável 

Saldo: R$ 716.433.949,73 Participação: 19,27%; Fundos de Renda Variável - 

Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 55.585.350,79 Participação: 

1,50%; Fundos de Investimentos no Exterior Mercado: Investimento Exterior 

Saldo: R$ 133.470.826,45 Participação: 3,59%. Subtotal - somente recursos 

aplicados R$ 3.717.217.468,54. Saldo em contas correntes R$ 25.434,06. Total 

R$ 3.717.242.902,60. Plano Previdenciário - No mês o patrimônio dos recursos 

aplicados evoluiu negativamente em -0,41%, de R$ 5.069.133.684,35 em 

janeiro/2021 para R$ 5.048.181.420,76 em fevereiro/2021. No ano o montante 

patrimonial evoluiu negativamente em -1,17%, de R$ 5.108.162.712,93 em 

dezembro/2020 para R$ 5.048.181.420,7 em fevereiro/2021, reduzindo em R$ -

59.981.292,17. O desempenho negativo segue o cenário do mercado, interno e 

externo, onde no mês de fevereiro houve aumento do número de casos de 

COVID 19, com alguns países adotando medidas de distanciamento mais 

duras, o que não foi diferente em alguns estados e municípios no Brasil. O 

processo de vacinação permaneceu em ritmo moderado. A maioria dos índices 

rentabilizaram negativamente, tanto na renda fixa como na renda variável, 

também consequência da pandemia de COVID-19, que foi crescente no Brasil. 

A Carteira de investimentos da AMPREV fechou com rentabilidade negativa no 

mês de fevereiro, em -1,05%, e no ano acumula também negativa em -1,95%, 

contra uma meta de rentabilidade (IPCA + 5,44% a.a.) positiva em 1,30% no 

mês e positiva em 2,00% no acumulado do ano. As informações financeiras 

utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de Consolidação dos 

Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS e 

RPPM do Estado do Amapá de fevereiro/2021, disponíveis na DICAM/DIFAT. 

O relatório foi elaborado pela DICAM, e tem como objetivo demonstrar o 

posicionamento da carteira de investimentos dos segurados do RPPS e RPPM 

do Estado do Amapá, conforme atividade de controle e monitoramento de sua 

competência, bem como as atividades da Diretoria e do Comitê. Após 

apresentação, o Presidente Rubens concedeu a palavra aos Conselheiros para 

que pudessem tirar suas dúvidas. Não houve manifestação por parte dos 

Conselheiros (Registro em áudio e vídeo). 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 o Cálculo Atuarial já foi estartado 

e a AMPREV está trabalhando a base de dados, pois houve uma pequena 

alteração no layout em relação ao ano passado, mas a expectativa é que o 

prazo seja cumprido, e assim que for finalizado será apresentado ao Conselho. 

O Presidente informou ainda, que no mês de março foram iniciados os 
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treinamentos dos servidores, e hoje (23) houve uma reunião de alinhamento, e 

está sendo fechado um fluxo para definir a metodologia de como será 

disponibilizado a senha para os segurados que tiverem interesse em fazer o 

consignado. Em abril os aposentados e pensionistas civis e militares não terão 

mais que ir até o prédio da AMPREV ou abrir chamado no site. Não havendo 

mais a necessidade de criar processo como hoje é feito, onde era aberto um 

processo com o pedido de carta de margem que passava pelo atendimento, 

depois folha de pagamento onde era informado se tinha ou não margem, 

depois era transcrito para uma Carta que era assinada pelas Diretoras da 

DIBEF ou DIBEM. Com automação do processo, será feito uma campanha de 

divulgação no site e será informado aos Conselheiros para ajudarem na 

divulgação nas redes sociais, e quando o sistema tiver operante, os 

aposentados e pensionistas civis e militares poderão ir direto ao banco, onde 

será consultada a margem e assinado eletronicamente resolvendo tudo na 

agência bancária, sem intervenção da AMPREV. O Presidente informou ainda, 

que desde dia 01 de março a perícia médica da AMPREV não está mais 

atendendo e fazendo a quinzena, a AMPREV conseguiu passar isso tudo 

principalmente para o Poder Executivo, que faz tudo na Junta Médica do 

Estado, sendo encaminhado para AMPREV somente os casos de pedido de 

aposentadoria por invalidez, e no acordo de cooperação dessa transição que 

durou bastante tempo, a AMPREV está finalizando e vai fazer a manutenção 

dos segurados que já estavam sendo acompanhados pela perícia da AMPREV, 

e que os novos pedidos de licença médica não serão mais realizados pela 

perícia médica da AMPREV. Quanto ao abono de permanência desde o dia 01 

de março encerrou o recebimento dos pedidos direcionados à AMPREV, foi 

realizado a capacitação de todos os Entes que solicitaram. Para que eles 

pudessem fazer o abono foram realizados termos de cooperação, pois o 

problema de se fazer o abono fora da AMPREV era ter a ferramenta que 

simulasse as regras que o servidor da ativa já havia implementado dando ou 

não o direito a aposentadoria. A AMPREV fez a capacitação, criou uma senha 

de acesso básica para que os Entes pudessem fazer essa simulação, foi 

disponibilizado um canal para orientações, e a AMPREV já está finalizando os 

pedidos que foram entregues antes do dia 01 de março. O Presidente Rubens 

finalizou sua fala informando que a estrutura do muro do loteamento Cajarí está 

comprometida e a AMPREV solicitou uma perícia e a análise técnica do 

engenheiro, e que provavelmente a parte do muro do perímetro da frente do 

bairro Cabralzinho até ao lado da Penitenciaria terá que ser reconstruído. ITEM 

- 11 - COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Conselheiro Edílson Marques 

informou que foi procurado por segurados que reclamaram sobre a falta de 

manutenção no prédio de propriedade da AMPREV situado na Rua Professor 

Toste, que segundo eles está tomada por mato e lixo, gerando reclamações 

dos vizinhos do imóvel. O Conselheiro concluiu sua fala agradecendo à 

Diretora Nárleia e solicitando ao Senhor Presidente Rubens que conceda uma 
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carta honrosa a Diretora da DIBEF, Nárleia Salomão, pelo excelente trabalho 

que vem prestando aos segurados, pois todas as demandas que são 

solicitadas ao Conselheiro Edílson ou diretamente a referida Diretora estão 

sendo atendidas, e os segurados e beneficiários estão procurando o 

Conselheiro Edílson para agradecer, e realmente é um trabalho excepcional da 

Diretora da DIBEF. O Presidente Rubens informou que já solicitou a Gerência 

Administrativa da AMPREV providências para a realização da limpeza do 

imóvel da Rua Professor Tostes. O Presidente também agradeceu a Diretora 

Nárleia pelo desempenho na condução da DIBEF, bem como a Diretora 

Fabrícia na condução da DIBEM, e que é grato a Deus, pois a AMPREV tem 

uma equipe muito boa. O Conselheiro Edílson Marques também agradeceu e 

parabenizou a Diretora da DIBEM, Fabrícia Lobato pelos excelentes trabalhos 

realizados pela DIBEM. Conselheiro Mário Gurtyev registrou que está 

preocupado com a demora da apresentação do voto-vista do Conselheiro 

Carlos Marques e gostaria que o Conselheiro justificasse o porquê da demora 

na conclusão de seu voto. O Presidente falou que entende a preocupação do 

Conselheiro Mário e que é pertinente. E devido o Conselheiro Carlos Marques 

não estar mais presente na reunião irá oficializá-lo para que justifique os 

atrasos e informe uma data de apresentação. Conselheiro José Casemiro 

Neto informou que sua fala é simples, é mais a título de se justificar pelos 

atrasos nos andamentos dos trabalhos da reforma do Regimento Interno e que 

já teria falado com os demais Conselheiros antes do início da reunião, que foi 

acometido pela COVID 19 e que está no último dia de tratamento não teve 

serias consequências, mas que lhe abalou bastante, em nível de concentração, 

sono e que não foi fácil. O Conselheiro falou que agora irá reiniciar os trabalhos 

e como já está próximo do final irá promover um encontro virtual em função da 

possibilidade da extensão do mandato e poder aguardar ou não, um pouco em 

termos de se fazer um trabalho melhor estruturado. O Conselheiro José 

Casemiro solicitou ao Presidente que se houver um encontro com o Senhor 

Governador em função de tentar convencê-lo pessoalmente da necessidade de 

facilitar a reformulação do regimento e também da extensão dos mandatos o 

Conselheiro tem um arsenal de argumentos técnicos balizados em lei, pró - 

gestão para justificar algumas mudanças que o Governador pode fazer sem 

mudar em nada a sua gestão dentro da AMPREV, o que só irá facilitar a 

Certificação da AMPREV. Então se precisar desse material ou da presença do 

Conselheiro José Casemiro para dar suporte em nível de argumentação e 

fundamentação técnica o Conselheiro José Casemiro fica à disposição. O 

Presidente Rubens falou que já há uma solicitação de agenda com o 

Governador e que falou pessoalmente com ele, ocasião que o Presidente 

Rubens ratificou o pedido de agenda e o Governador falou que essa semana 

irá atender o Presidente, então pelo menos a conversa previa o Presidente 

Rubens já teve e certamente o Governador irá pedir para expandir para 

entender melhor, é nesse momento que o Presidente vai precisar da ajuda dos 
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Conselheiros. Conselheiro Micherlon Mendonça parabenizou a Diretoria de 

Benefícios Militares que não mede esforços, e aproveitou para pedir desculpas, 

pois já ligou durante o final de semana e feriado, a própria Diretora Fabrícia 

respondeu o Conselheiro tentando resolver da melhor forma possível a sua 

solicitação. O Conselheiro falou ainda, que em razão da pandemia e das 

agências terem ficado fechadas deu um problema com a portabilidade de 

alguns servidores, eles já eram clientes de determinada agência vários anos e 

pela situação do próprio cronograma técnico da AMPREV solicitaram uma 

conta, e determinado servidor não tinha cartão, não sabia qual era o número da 

conta, só sabia que o valor caia em uma instituição e era transferida para outra, 

mas ele não tinha nada e ficou no desespero de que o pagamento dele iria ser 

suspenso. A própria Diretora Fabrícia com a bancada técnica da DIBEM está 

resolvendo essa pendência, e o Conselheiro sabe que esse problema irá ser 

resolvido. O Conselheiro agradeceu a toda Diretoria de Benefícios Militares que 

não medem esforços para atender a todas as demandas que chegam. 

Conselheiro Mauro Fernando Parente falou que o prazo da Avaliação Atuarial 

do ano de 2021 irá encerrar no final do mês de abril, e tendo em vista o exíguo 

prazo, menos de 40 dias há necessidade que se agilize, porque pelo que se vê 

pelo SPREV não há interesse de se prorrogar muito esses prazos de entrega 

desses documentos. O Conselheiro Mauro falou ainda, que se solidariza com o 

pedido do Conselheiro Mário Gurtyev com relação ao processo da dívida do 

Poder Executivo, que está passando a ser muito maior com os aumentos das 

alíquotas que já estão sendo executadas. O Conselheiro gostaria também que 

o Diretor Diego esclarecesse uma dúvida, pois ficou sabendo que o prazo de 

90 dias para a cobrança de atualização da alíquota, não vai para o ente de 

forma imediata, inclusive após a aprovação da lei ocorrida em setembro de 

2020, também a contribuição dos Poderes deveriam ser em 14% desde esse 

período de acordo com a manifestação da própria Secretária de Previdência 

em relação a isso. É uma preocupação constante do Conselheiro por conta da 

grande bola de neve que está surgindo, e hoje a dívida do Poder Executivo no 

sistema previdenciário estadual já é muito mais que 60% e é equivalente a um 

terço PIB amapaense uma coisa extraordinária, estratosféricas até para todos, 

é uma situação extremamente preocupante. O Presidente Rubens informou 

que vai convidar o Secretário de Planejamento do Estado para que ele monte 

uma apresentação a fim do Conselho conhecer como estar o planejamento 

para essa equalização, pois a AMPREV sabe da dificuldade de pagamento, é 

real, e se for ver em números a dívida é estratosférica, mas é de conhecimento 

que existe uma conjuntura grande e que no mínimo precisa-se de 

planejamento, uma estratégia que possa ser cumprida para que venha ser 

sanado nem que seja em longo prazo, porque em curto prazo é muito difícil. 

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 trinta e 

oito minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a 
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presente ata, que lida e conferida será assinada pelos Conselheiros presentes. 

Macapá, Amapá, vinte e três de março de dois mil e vinte um. 
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