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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 1 

ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021. 2 

 3 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Plenário do Conselho 4 
Estadual de Previdência do Estado do Amapá Conselheiro Fernando Cézar Pereira da 5 
Silva, sito à Rua Binga Uchôa, número dez, Centro, Macapá-AP, às quinze horas e vinte 6 
e um minutos, teve início a terceira Reunião Ordinária do Conselho Estadual de 7 
Previdência do Estado do Amapá, presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE 8 
SOUZA, que cumprimentou os Conselheiros e o conselheiro João Florêncio do Conselho 9 
Fiscal presente, equipe técnica AMPREV e fez referência à situação de saúde pública em 10 
que o mundo se encontra, por conta do novo coronavírus. Em seguida, a secretária Luana 11 
Picanço de Sousa Braga apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: número 12 
três de dois mil e vinte, o qual convoca os membros do Conselho Estadual de Previdência 13 
do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, 14 
Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes nesta reunião. ITEM 15 
- 2 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, presente, 16 
CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA, presente; 17 
MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; 18 
HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE 19 
OLIVEIRA, presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; HELIELSON DO 20 
AMARAL MACHADO, presente; MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 21 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, 22 
presente; PAULO DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, 23 
presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: não houve apresentação de 24 
justificativas. ITEM - 4 – APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 
18/02/2020:  O Presidente colocou em discussão a aprovação da minuta da Ata 26 
apresentada pela então secretária substituta do CEP. DELIBERAÇÃO: Sem 27 
manifestações de alteração pelos conselheiros, foi aprovada a Ata da reunião realizada 28 
no dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte. ITEM - 5 – DISTRIBUIÇÃO DO 29 
PROCESSO 2020.61.1000203PA-  Balancete Contábil da AMPREV, referente ao mês 30 
de dezembro de 2019; O Presidente realizou o sorteio para escolha de relatoria, sendo 31 
contemplado o Conselheiro Mauro Gurtyev.  Ato contínuo sendo designado pelo 32 
presidente, para relatar a matéria objeto do Processo 2020.61.1000203PA. ITEM - 06 – 33 
VOTAÇÃO- Processo nº 2019.147.902395PA- Recurso Administrativo contra 34 
indeferimento de pedido de concessão de pensão por morte, em favor de Manoel 35 
Darcimar Gonçalves Barbosa- Relatoria do conselheiro Carlos Luiz Marques. O 36 
conselheiro Carlos Marques inicia a explanação de seu relatório que trata-se de Recurso 37 
Administrativo impetrado por MANOEL DARCIMAR GONÇALVES BARBOSA, em razão 38 
da homologação do Parecer Jurídico Nº 442/2019, que OPINOU PELO 39 
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃOPOR MORTE em  40 
decorrência do falecimento da ex-servidora DENIA MARIA FORTUNATO BARBOSA. O 41 
conselheiro elencou os principais fatos constantes no Parecer Jurídico e os documentos 42 
presentes nos autos para melhor compreensão da questão, em que constatou: 1.que a 43 
configuração da perda da qualidade de dependente, foi provocada  por uma denúncia 44 
anônima, recebida e registrada pela Divisão de Cadastro de Benefícios /AMPREV, 45 
registrada no item 8, da sua Análise de Instrução Processual de Pensão; 2. que nos dias 46 
25.05.2019 e 27.05.2019, foram realizadas visitas domiciliar no endereço localizado a 47 
Avenida Cora de Carvalho, nº 3436, tendo sido apurado que não havia ninguém na 48 
residência para obter informações referente ao vínculo do requerente e a ex servidora no 49 
período do óbito. 3- que foi juntado aos autos do processo print da foto da capa do perfil 50 
do facebook da Sra. Jaciara Moura, datada de 23.05.2019 (fl.21 nos autos) que, segundo 51 
a denúncia, retrata o novo núcleo familiar do requerente; Petição - Reclamação Cível 52 
datada 15 de maio de 2014, onde o requerente, ao se qualificar, declara ser “brasileiro, 53 
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casado, advogado OAB/AP nº 514, CI-230.028-SSP/AP, CPF 041.726.122-53, residente 54 
e domiciliado a Rua Pe. Vitório Galianne nº 1181, bairro Nova Brasília, CEP 689276-302” 55 
(fl.24 nos autos); Ficha do Servidor – AMPREV de Jaciara da Silva Moura onde consta 56 
como sendo seu, o endereço do domicilio localizado na Rua Padre Vitório Galianne nº 57 
1181, bairro Nova Brasília, Santana (fl.38) e Certidão de Nascimento do menor Daniel 58 
Lucas Moura Barbosa, filho de Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa e Jaciara da Silva 59 
Moura (fl.29 nos autos). 5. que a Auditoria Interna da AMPREV se manifestou nos 60 
seguintes termos: “Apesar de constar Certidão de Casamento (fls.14 dos autos), e ainda, 61 
Certidão de Óbito, na qual o requerente foi declarante, constam no Laudo Social – Visita 62 
Domiciliar, relatando denúncia anônima de que o requerente vive maritalmente com 63 
Jaciara Moura, encaminhamos o presente processo para manifestação jurídica”. 6. que 64 
diante dos fatos e a luz da Lei Estadual 0915/2005, a Procuradoria Jurídica da AMPREV 65 
opinou “PELO INDEFERIMENTO do pedido do interessado, formulado às fls.02 dos 66 
autos, pela comprovação da separação de fato do requerente e da instituidora da pensão 67 
por morte à época do óbito, bem como a ausência de comprovação da dependência 68 
econômica, não sendo, por estes motivos, atendidos os requisitos legais para a 69 
concessão do benefício” (fls.48). 7. que o Parecer Jurídico Nº 442/2019-70 
PROJUR/AMPREV foi homologado no dia 30.06.2019, pelo Procurador Jurídico da 71 
AMPREV Dr. WEBER MENDES FERNANDES e, no dia 05.08.2019 pelo Diretor 72 
Presidente da AMPREV Sr. RUBENS BELMINEQUE DE SOUZA. 8. que no dia 73 
14.08.2019, na presença da Chefa da Divisão de Benefícios e Fiscalização Sra. NARLEIA 74 
WANDERLEY SALOMÃO, o requerente Sr. MANOEL DARCIMAR GONÇALVES 75 
BARBOSA firmou o TERMO DE CIÊNCIA DE PROCESSO, declarando estar ciente e ter 76 
conhecimento do INDEFERIMENTO do pedido de concessão de pensão por morte, 77 
objeto do Processo Nº 2019.07.0952P. Após o relato, o conselheiro Carlos Marques, 78 
apresentou sua manifestação com destaques pontuados em seu relatório baseado em 79 
comprovações apontadas nos autos, citando ainda como referência, os artigos na Lei 80 
0915/2020, que dispõe sobre o Sistema de Previdência Social dos servidores do Estado 81 
do Amapá, sobre os dependentes legais e requisitos para pensão por morte e diante do 82 
exposto, apresentou voto pelo indeferimento do recurso. DELIBERAÇÃO: Na abertura 83 
da votação pelos conselheiros, inicialmente o conselheiro Micherlon Mendonça 84 
manifestou sobre a necessidade de uma reflexão a todos de que se trata de um 85 
beneficiário e não criminoso e que não cabia uma denúncia anônima, demonstrando 86 
preocupação quanto ao tempo que o servidor contribuiu, em que há uma relação de 87 
custeio financeiro entre os cônjuges, “negando-lhe direito de dependente que tem direito. 88 
” O Presidente Rubens Souza se posicionou quanto a reflexão de que é necessário ser 89 
justo nas decisões, em que o mérito não se trata de negar o pagamento, mas se fazer jus 90 
ao beneficio, perante a Lei. O conselheiro Lindoval Alcântara em sua manifestação, 91 
solicitou vistas do processo. Ato contínuo sendo designado pelo presidente, objeto do 92 
Processo 2019.147.902395PA. ITEM - 07–VOTAÇÃO– Processo nº 93 
2019.61.1103000PA- Análise do Balancete Contábil Amprev, referente ao mês de 94 
outubro de 2019- Relatoria do Conselheiro José Casemiro de Souza Neto concedida 95 
a palavra, o conselheiro José Casemiro iniciou a apresentação de seu relatório Tomando-96 
se como base a ANÁLISE TÉCNICA Nº: 071/2019-COFISPREV/AMPREV, “que detalha 97 
de maneira pormenorizada os dados das contas, trâmites, documentações, gastos, 98 
investimentos, créditos, aplicações, resultados e recomendações do Balancete objeto 99 
desta relatoria, apura-se que o relatório apresentado demonstra uma situação de 100 
equilíbrio de saldo entre Ativo e Passivo do mês de Outubro de 2019.”Podendo constatar-101 
se o referido equilíbrio, por exemplo baseado nos dados do item 3- DO BALANCETE 102 
CONTÁBIL (folhas. 08 e verso dos autos). Da mesma forma pode-se aferir o equilíbrio de 103 
saldo nas NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS em 31 de 104 
outubro de dois mil e dezenove, que consta e mídia digital nos autos. A formação das 105 
contas que formam o ativo e passivo foram descritas e detalhadas em forma de tabela 106 
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lidas na íntegra pelo conselheiro relator, apresentadas em suma a seguir: Total do Ativo 107 
Circulante R$ 5.536.102.936,18, Total do Ativo Imobilizado R$ 26.905.095,82, Total 108 
do Ativo Não-Circulante R$ 1.891.845.015,00, Total Geral do Ativo (Financeiro + 109 
Permanente) R$ 7.427.947.951,18. No quadro 1 de seu relatório, o conselheiro José 110 
Casemiro apresentou o gráfico demonstrativo do Ativo total de outubro de 2019 e em suas 111 
observações, explanou que “quanto ao grupo de contas contábeis de Investimentos e 112 
Aplicações Temporárias a curto prazo, verificou-se que todos os investimentos obedecem 113 
às diretrizes e princípios contidos na política de investimentos da AMPREV para o 114 
exercício de 2019, aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência – CEP e 115 
estabelecida em consonância com os dispositivos da legislação específica em vigor, 116 
definidas pela Resolução nº 3922/2010 do Conselho Monetário Nacional – CMN cujos 117 
valores encontram-se conciliadas, com saldos de acordo com os extratos bancários em 118 
31 de outubro de 2019, totalizando o montante de R$ 4.652.714.980,96 (quatro bilhões, 119 
seiscentos e cinquenta e dois milhões, setecentos e quatorze mil, novecentos e oitenta 120 
reais e noventa e seis centavos)” conforme apresentado no quadro 1.7 de seu relatório. 121 
Em suas considerações, Em análise ao relatório, o conselheiro considerou que existem 122 
também incoerências a serem sanadas no Balancete como a falta de possiblidade da 123 
mensuração de alguns dados que integram todo e qualquer Balanço ou Balancete. O 124 
conselheiro relatou que quanto a ausência de informações sobre a composição e critérios 125 
de mensuração do Ativo Imobilizado e Depreciação, “até o presente momento a Divisão 126 
de Material, Patrimônio, Compras, Contratos e Convênios – DMPCCC/AMPREV não 127 
finalizou o levantamento e atualização dos bens patrimoniais pertencentes à Amapá 128 
Previdência – AMPREV para análise e ajustes na Divisão de Contabilidade - DICON, cuja 129 
previsão inicial seria final de junho de 2018, fato não ocorrido”. Informou ainda que no dia 130 
14 de agosto de 2018, foi protocolado na Divisão de Contabilidade, o Memorando nº 131 
023/2018 – DMPCCC/AMPREV, encaminhado à Gerência Administrativa para 132 
providências quanto a regularização do sistema de patrimônio da Amapá Previdência – 133 
AMPREV. Segundo o relator, a necessidade de se regularizar a questão do inventário 134 
também foi observado em vários registros (EM TEXTO) no RELATÓRIO CONTÁBIL, 135 
aportado a estes Autos pelo Conselho Fiscal. Em suas palavras, o conselheiro relator 136 
José Casemiro, registrou as recomendações efetuadas neste e em balancetes anteriores, 137 
alertando quanto a necessidade da atualização do CALCULO ATUARIAL. “As provisões 138 
matemáticas correspondem em 31.12.2018, conforme Parecer Atuarial na obrigação da 139 
Amapá Previdência – AMPREV com todos os servidores públicos do Estado do Amapá, 140 
contabilizados no mês de dezembro de 2018”. No item 3, em seu relatório, o conselheiro 141 
relator José Casemiro apresentou as seguintes recomendações: “Quanto a questão da 142 
impossibilidade da mensuração de dados essenciais a um Balanço ou Balancete, trata-143 
se de falha sanável, corrigidas tão somente com medias tomadas em âmbito 144 
administrativo interno da Instituição, não se justificando as reiteradas recomendações 145 
efetuadas em Balancetes mensais. Faz-se crer que com a instalação de um Setor de 146 
inventários ou a criação/lotação do Cargo de inventariante subordinado a um Setor já 147 
existente, resolverá o problema. O que não se justifica é uma instituição Previdenciária 148 
reconhecidamente austera, que busca melhorar suas Certificações, continue inerte diante 149 
de uma necessidade “primária” em qualquer instituição pública ou privada minimamente 150 
organizada”; Quanto ao CÁLCULO ATUARIAL, que se acelere os procedimentos para a 151 
efetivação da atualização da avaliação atuarial;  reitera-se que com a maior brevidade, 152 
sejam tomadas as devidas providências para sanar as questões levantadas pelo 153 
Conselho Fiscal em suas “RECOMENDAÇÕES” inseridas em seu relatório. “Haja visto 154 
que outras considerações importantes e também rotineiras em Balancetes desta 155 
Instituição continuam a ser levantadas; Existem informações importantes, dados e 156 
gráficos ilustrativos de fácil interpretação e compreensão (inclusive por leigos) que 157 
deveriam estar impressos para que de forma rápida, prática e didática, pudessem 158 
informar a qualquer interessado, MENSALMENTE, a real situação financeira da AMAPÁ 159 
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PREVIDÊNCIA. Esta medida impediria, por exemplo, que Conselheiros se “assustem” 160 
quando tomam conhecimento do volume das dividas dos credores da instituição em 161 
alguma de suas reuniões ordinárias (informação que deveria ser de conhecimento dos 162 
Conselheiros mês a mês). Deve-se considerar que os Conselheiros são profissionais 163 
atarefadíssimos em seus orgãos de origem, portanto medidas que facilitem as consultas 164 
a informações que lhes é necessária e peculiar, devem ser adotadas. Podemos notar que 165 
informações “CLARAS” sobre estas dívidas, são encontradas no “DVD-RW” retro citado, 166 
somente depois de explora-lo, quase que integralmente, ou seja, entre as páginas 309 A 167 
315 de total de 328”. Então, o conselheiro relator José Casemiro recomenda selecionar e 168 
transcrever para o texto impresso dos balancetes mensais, as informações, dados e 169 
gráficos importantes, extraídos das NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 170 
CONTABEIS, que poderá estar inserido em um pequeno resumo ao final dos Autos, com 171 
atualizações mensais das dívidas dos credores desta instituição”. Após análise e 172 
explanação da apreciação feita, o conselheiro relator José Casemiro manifestou voto 173 
pela aprovação com as devidas ressalvas. O Presidente parabenizou a relatoria e 174 
reafirmou que as recomendações recorrentes já estão sendo ajustadas pela Diretoria 175 
Financeira com o setor de contabilidade. O Conselheiro William Tavares, atentou quanto 176 
a dificuldade em analisar as contas, no que diz respeito às informações prestadas e 177 
ressalvas recorrentes, e sugeriu converter o relatório como diligência para que no âmbito 178 
da administração, as ressalvas sejam sanadas e estipulando prazos, principalmente para 179 
a finalização do cálculo atuarial. O conselheiro José Casemiro ressalta que a iniciativa é 180 
que as recomendações sejam submetidas à administração da Amprev e que nas 181 
próximas reuniões já apresente o andamento das ações. O Presidente Rubens Souza 182 
ressaltou que as informações prestadas pela contabilidade já estão fechados refletidos 183 
nos balanços e que as recomendações devem ser tratadas com ações futuras e que já 184 
estão sendo tratadas administrativas. As correções poderão ser encontradas nos 185 
próximos balanços, sem que fique no esquecimento, estipulando prazos viáveis. O 186 
Conselheiro Mauro Parente manifestou suas considerações: 1- quanto à necessidade de 187 
constar nos balanços as atualizações financeiras sobre os valores a receber; observação 188 
já alinhada com o Conselho Fiscal para se atentar quanto a essa informação em suas 189 
análises. Por questão de ordem, o conselheiro José Casemiro manifestou-se quanto ao 190 
conselheiro Mauro olhar o arquivo em mídia do Balancete, em que contam arquivos 191 
completos e na íntegra. O Presidente do Conselho Rubens Souza, sugeriu então que o 192 
contador responsável se comprometa a submeter apresentação ao Conselho, baseado 193 
nos questionamentos apresentados por eles. Dando continuidade em suas 194 
considerações, o conselheiro Mauro Parente solicitou que constasse no relatório a 195 
ressalva da necessidade apontada quanto a atualização do crédito a receber a curto 196 
prazo. O Conselheiro Edílson Marques solicitou que as ações em andamento requeridas 197 
pelo CEP sejam comprovadas por meio de expedientes internos da AMPREV e que seja 198 
estabelecido prazo para sanar as pendências apontadas com compartilhamento imediato 199 
a este Conselho de Previdência. A conselheira Meryan Flexa, apontou que está 200 
analisando processo sobre balanço do II quadrimestre e detectou que não verificou por 201 
parte do COFISPREV, cumprimento de Diligências para que essas reiteradas ressalvas 202 
fossem sanadas. Manifestou ainda a perspectiva de apresentar seu relatório na próxima 203 
reunião e que acompanha o relator, desde que conste a aprovação com as ressalvas. A 204 
Conselheira Carla Chagas, enumerou sobre os balanços distribuídos aos demais 205 
conselheiros, referente a 2019 e ressaltou que as correções são feitas subsequentes e 206 
que a avaliação seja feita do início ao fim, para garantir a continuidade das informações. 207 
O Presidente Rubens Souza, ponderou quanto a apresentação das análises e relatórios 208 
para apreciação e ressaltou ao Diretor Financeiro quanto ao compromisso de 209 
compartilhar o andamento das correções com notas explicativas atualizando o conselho 210 
quanto as resoluções. A situação patrimonial da AMPREV já está sendo resolvida, 211 
descartando a opção de contratação de consultoria para avaliar o bem móvel no valor de 212 
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quase meio milhão de reais, utilizando os técnicos certificados da AMPREV para a 213 
realização da ação. DELIBERAÇÃO: a proposta de acréscimo do item da correção 214 
monetária e dos juros, sugerida pelo conselheiro Mauro Parente, foi unificada às 215 
ressalvas do relator José Casemiro. Os conselheiros presentes na reunião aprovaram, 216 
apresentando voto divergente apenas o conselheiro Paulo Vaz. ITEM - 8 – 217 
APRESENTAÇÃO- Informações atualizadas concernentes aos repasses e 218 
parcelamento da dívida previdenciária (Poder Executivo, Poder Judiciário, Pode 219 
Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas- Diretor Financeiro e Atuarial 220 
Diego da Silva Campos. Que iniciou a explanação sobre a receita e arrecadação, que a 221 
partir de janeiro as informações dos Poderes já fecham, sem constar a compensação 222 
financeira, devido a mudança da legislação sobre o custeio dos benefícios temporários 223 
com Emenda 103-2019. No quadro comparativo apresentado, nota-se  que a Receita e 224 
arrecadação total do Poder Executivo de novembro 2019 a fevereiro de 2020 fechou com 225 
21% do total de arrecadação, com 79% de saldo a arrecadar. Dos demais poderes, o total 226 
de arrecadação fechou com 79% de arrecadação. O Diretor finalizou que quanto ao 227 
parcelamento, acrescentou o item com quantidade de parcelas pagas e não pagas, sendo 228 
3 parcelamentos em dias, conforme tabela apresentada para consulta, fechando o total 229 
atualizado (até 29/2020) de 77 milhões a receber do Poder Executivo. Após 230 
apresentação, o conselheiro Mauro Parente frisou que as manifestações feitas não 231 
caracterizam ofensa ao Governo, que seu posicionamento não é pessoal e sim quanto a 232 
sua postura de conselheiro quanto ao seu papel de representante dos servidores ativos. 233 
Continua sua manifestação quanto à uma preocupação que tem consigo, quanto as 234 
regras impostas pela Emenda Constitucional 103/2020, que estabelecem quanto aos 235 
parcelamentos da Dívida Previdenciária, que somados à Divida corrente, o Estado não 236 
teria condições de repassar o valor estimado de 65 milhões de reais mês. Submeteu a 237 
questão para reflexão dos conselheiros sobre o caso exposto, para que encontrem uma 238 
solução junto ao Executivo, para que os mesmos não sejam responsabilizados. ITEM - 9 239 
- COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens justificou a impossibilidade 240 
de apresentação do Coordenador de Investimentos e proferiu leitura do Memorando 241 
encaminhado pelo senhor Carlos, Chefe da DICAM-AMPREV com exposição de motivos. 242 
Continuou lendo o Comunicado emitido pelo Comitê de Investimentos da AMPREV que 243 
apontou as previsões do mercado diante a crise devido à pandemia do novo coronavírus 244 
e cenário econômico desfavorável para este ano de 2020, que requer prudência quanto 245 
à movimentação e alocação financeira. Finalizou que o comitê de Investimentos da 246 
AMPREV permanecerá acompanhando o cenário do mercado financeiro e apresentando 247 
o panorama das carteiras. O presidente Rubens comunicou que diante das 248 
recomendações postas pelo Decreto Estadual, com as medidas de restrição de 249 
aglomerações de pessoas, dispensando os colaboradores com mais de 60 anos e alguns 250 
setores para atuarem em regime de teletrabalho e que está em fase de elaboração o 251 
plano de ação quanto à redução do atendimento e estratégias para aliviar o fluxo de 252 
pessoas no prédio anexo. ITEM 10- COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Dada a 253 
palavra aos conselheiros inscritos, o conselheiro Micherlon Mendonça indagou quanto ao 254 
pagamento da venda da área Cajari ao Governo do Estado e a proposta de permuta entre 255 
o prédio localizado na avenida Professor Tostes e solicitou informações quanto a viagem 256 
de servidor recente para tratar sobre visita técnica para realização de concurso público, 257 
considerando a natureza jurídica da Amprev e que este estudo já foi realizado 258 
anteriormente através de comissões, inclusive relatório já apresentado ao plenário e em 259 
seguida arquivado. Outra manifestação do conselheiro Micherlon Mendonça, foi sobre a 260 
proposta de aumento de alíquota a partir de março, o qual solicitou informações sobre o 261 
andamento da proposta já discutida no plenário e enviada ao Chefe do Poder Executivo. 262 
O presidente Rubens Souza discorreu sobre a decisão administrativa do envio do 263 
colaborador ao estado do Amazonas que está com legislação mais recente e plano de 264 
cargos e salários, atendendo à necessidade de estudo mais atualizado. Quanto aos 265 
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outros questionamentos apontados, o presidente solicitou que o conselheiro encaminhe 266 
por escrito no aplicativo whatsapp ou outro documento para que seja esclarecido. O 267 
conselheiro Micherlon Mendonça questionou ainda sobre a finalização do processo de 268 
cálculo atuarial. Presidente Rubens Souza esclareceu que está em trâmite no âmbito 269 
administrativo, a contratação para o calculo atuarial mais recente referente a 2020, dado 270 
o tempo hábil e que o atuário que está prestando consultoria referente ao de 2019, deve 271 
apresentar em breve o novo estudo. Porém, por conta da pandemia do coronavírus, deve 272 
ser adiada por conta dos cancelamentos de voos. O conselheiro Edilson Marques sugeriu 273 
que a apresentação do atuário seja por videoconferência, acatada pelo senhor 274 
presidente. O Conselheiro Micherlon Mendonça finalizou sua participação, registrando na 275 
reunião o convite realizado para a sua participação na audiência pública que estava 276 
agendada para o dia 25 de março na Assembleia Legislativa, para falar sobre a dívida 277 
previdenciária, e disse não se sentir a vontade para explanar sobre o assunto, dado o seu 278 
papel de conselheiro e a responsabilidade do conselho na tratativa da questão. O 279 
Presidente Rubens ressaltou sobre a necessidade de desassociar o aumento da alíquota 280 
para 14% com a dificuldade econômica e obrigação do patronal em pagar, sendo papel 281 
do conselho e quanto a figura dele de Diretor-Presidente responsável em analisar, propor 282 
alternativas para que se encontre uma solução mais viável, sendo necessário deliberar 283 
em reunião sobre o assunto. O conselheiro Paulo Vaz se manifestou complementando 284 
sobre a posição do conselho diante ao fato dos valores que não estão sendo arrecadados, 285 
e que seja realizado em breve uma deliberação. O conselheiro Edilson Marques se 286 
manifestou informando sobre o cancelamento das provas de certificação do CPA10 e de 287 
eventos previdenciários. Questionou ainda o plano de ação da Amprev para o 288 
atendimento, sugerindo o pré-agendamento para evitar aglomeração de pessoas no 289 
prédio da Amprev e quanto a necessidade de se emitir eletronicamente a margem 290 
consignável aos beneficiários. O Presidente Rubens esclarece que internamente já há 291 
um fluxo planejado e que com a parceria com o PRODAP a intenção é automatizar, para 292 
que tudo se resolva via aplicativo ou site. Sendo o último inscrito, o conselheiro Carlos 293 
Marques socializou sobre as ações do Governo do Estado, no combate ao Coronavírus, 294 
que iniciou no Brasil em fevereiro e o Estado segue os protocolos do Ministério de Saúde, 295 
tendo como preocupação o município de Oiapoque por ser canal de entrada ao Estado, 296 
bem como Santana e Macapá que recebem as pessoas das ilhas do Pará. Ressaltou 297 
sobre a mobilização das Prefeituras trabalhando integradas com o Governo do Estado, 298 
para definir medidas quanto às restrições de funcionamento e preparando a estrutura de 299 
saúde, no que diz respeito a leitos para receber a demanda que surgir para prestar 300 
atendimento de qualidade. Sendo as Unidades Básicas de saúde, as referências para o 301 
primeiro atendimento e que o maior trabalho é combater o fake News evitando o pânico 302 
na população. O Conselheiro Carlos fez referência ainda ao gerenciamento de crise que 303 
iniciou com o naufrágio do navio Anne Karoliny e que passa a ser preocupante o surto do 304 
novo coronavírus, mesmo o Estado não apresentando no momento nenhum caso. Frizou 305 
ainda que os Decretos Estaduais com as medidas adotadas foram compartilhados no 306 
grupo de whatsapp do conselho. ITEM - 12 - O QUE OCORRER: Não houve 307 
manifestação. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos, e deu 308 
por encerrada a reunião às dezoito horas e trinta e cinco minutos, e para constar eu, 309 
Luana Picanço de Sousa Braga, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida 310 
será assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, dezessete de março de 311 
dois mil e vinte. 312 
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA – CEP/AP 313 
 314 
Rubens Belnimeque de Souza: _____________________________________________ 315 
 316 
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA – CEP/AP 317 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 318 
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 319 
Lindoval Queiroz Alcântara: ________________________________________________ 320 
 321 
REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO 322 
 323 
Titular: Suelem Amoras Távora Furtado: ______________________________________ 324 
 325 
Titular: Carlos Luiz Pereira Marques: ________________________________________ 326 
 327 
Titular: Meryan Gomes Flexa: ______________________________________________ 328 
 329 
REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 330 
 331 
Titular: Mário Gurtyev de Queiroz: ___________________________________________ 332 
  333 
REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 334 
 335 
Titular: Joryosvaldo Queiroz Oeiras: _________________________________________ 336 
 337 
REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 338 
 339 
Titular: Carla Ferreira Chagas: _____________________________________________ 340 
 341 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 342 
 343 
Titular: Horácio Luís Bezerra Coutinho: _______________________________________ 344 
 345 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS ATIVOS PODER EXECUTIVO  346 
 347 
Titular: Mauro Fernando Parente de Oliveira: __________________________________ 348 
 349 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS 350 
 351 
Titular: Edílson Pereira Marques: ___________________________________________ 352 
 353 
REPRESENTANTE DOS MILITARES ATIVOS 354 
 355 
Titular: Helielson do Amaral Machado: _______________________________________ 356 
 357 
REPRESENTANTE DOS MILITARES INATIVOS 358 
 359 
Titular: Micherlon Mendonça dos Santos: _____________________________________ 360 
 361 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 362 
 363 
Titular: José Casemiro de Souza Neto: _______________________________________ 364 
 365 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 366 
 367 
Titular: Paulo de Santana Vaz:   ____________________________________________ 368 
 369 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 370 
 371 
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Suplente: Idelmir Torres da Silva: __________________________________________ 372 
 373 
SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA – CEP/AP 374 
 375 
Luana Picanço de Sousa Braga: ____________________________________________ 376 
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