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Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, na sala virtual 5 
google.meet, às quinze horas e treze minutos, teve início a Quarta Reunião 6 
Extraordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, realizada por 7 
videoconferência, presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que 8 
cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes. Em seguida, passou a palavra a 9 
secretária Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE 10 
CONVOCAÇÃO: número doze de dois mil e vinte, o qual convoca os membros do 11 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente 12 
Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para 13 
fazerem-se presentes na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE 14 
QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, presente, CARLOS LUIZ 15 
PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO 16 
GURTYEV DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS, presente; 17 
CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 18 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, presente; EDILSON 19 
PEREIRA MARQUES, presente; HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 20 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA 21 
NETO, presente; LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO DE 22 
SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, presente. ITEM - 3 - 23 
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Não houve apresentação de justificativas. ITEM - 4 - 24 
PROCESSO Nº 2020.140.901485PA - POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO 25 
RELACIONAMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO 26 
Nº 150101.0008.0531.0579/2020 SEPLAN. (RELATORIA CONSELHEIRA MERYAN 27 
GOMES FLEXA). O Presidente Rubens Belnimeque, registrou a presença do Secretário 28 
de Estado do Planejamento, senhor Eduardo Corrêa Tavares, agradecendo sua 29 
participação, logo após passou a palavra a Conselheira Relatora Meryan Gomes Flexa, 30 
a qual cumprimentou a todos os presentes. A Conselheira Meryan, iniciou a leitura de 31 
seu Parecer/Voto, fazendo uma breve introdução, e esclarecendo que a matéria se trata 32 
de proposta apresentada pelo Ofício nº 150101.0008.0531.0579/2020-SEPLAN, de 01 33 
de setembro de 2020, firmado pelo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, 34 
Eduardo Corrêa Tavares, que propõe a ampliação do relacionamento com o Banco 35 
Caixa Econômica Federal. Ato continuo, a Conselheira Relatora destacou que as 36 
aplicações dos recursos dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social e 37 
Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado do Amapá, do Plano Financeiro 38 
e Plano Previdenciário, constante no  relatório mensal de investimento do mês de julho, 39 
elaborado com base  no  Demonstrativo  de  Consolidação  dos  Ativos  da  Carteira  de  40 
Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS/ RPPM  do Estado do Amapá,  na 41 
posição de julho de 2020  e nos dados dos produtos de investimento que compõem a 42 
carteira da  AMPREV,  dão  conta  do  Patrimônio  da  AMPREV,  no  montante  de  R$ 43 
4.912.779.566,65  (quatro bilhões, novecentos e doze milhões, setecentos e setenta e 44 
nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), sendo R$  45 
3.671.944.333,72  (três  bilhões,  seiscentos  e  setenta  e  um  milhões, novecentos e 46 
quarenta e quatro mil, trezentos e  trinta e três reais e setenta e dois centavos) do Plano 47 
Financeiro e R$ 1.240.835.232,93 (um bilhão, duzentos e quarenta milhões, oitocentos 48 
e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos) do Plano 49 
Previdenciário. A demonstração de aplicação por Instituição Financeira, destaca os que 50 
os bancos públicos:  Bancos do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal os quais 51 
representam uma parcela importante do mercado bancário do país, detém também, 52 
participação significativa quanto ao gerenciamento desses recursos financeiros, no que 53 
se refere as opções de investimento em Renda Fixa, Carteiras Administradas de Títulos 54 
Públicos Federais. A delegação da administração dos recursos do patrimônio do Fundo, 55 
a terceiros, deve ter critérios cuidadosamente observados, tais como a 56 
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profissionalização da gestão, com capacidade que permita se obter bons retornos, o 57 
que é fundamental num cenário dinâmico de atuação, fortemente regulado. A AMPREV, 58 
por meio do seu Comitê de Investimento, adotou uma metodologia de avaliação de 59 
desempenho e resultados das Instituições financeiras, que tem sido referência para 60 
outros RPPS, dentre outras, as reuniões de monitoramento nas sedes das Instituições, 61 
“objetivando dialogar com economistas, gestores e administradores do Fundo que 62 
compõem a carteira da AMPREV”, assim, avaliando a sua estrutura física, técnica e 63 
operacional.  O resultado dessa avaliação tem sido fundamental para subsidiar 64 
decisões, bem como, permitir a mensuração das performances dentre esses bancos. A 65 
Conselheira Relatora apresentou tabela com informações extraídas do Demonstrativo 66 
de Consolidação dos Ativos de Julho de 2020, avaliado e aprovado pelo CIAP, o qual 67 
demonstra o desempenho dos Fundos da Carteira da AMPREV, do Banco do Brasil S/A 68 
e Caixa Econômica Federal, na posição de 31/07/2020. E ressaltou que quando 69 
observado as rentabilidades dos produtos, os que possuem melhor desempenho no ano 70 
de 2020 e em 12 meses são os da Caixa Econômica Federal. Esclarecendo ainda, que 71 
ao analisar o teor do Ofício nº 150101.0008.0531.0579/2020-SEPLAN, que propõe a 72 
ampliação do relacionamento com a Caixa Econômica Federal, justificado por àquela 73 
Secretaria de Governo por “uma série de agendas estruturantes com a Caixa 74 
Econômica Federal” que identificou possibilidade de acesso a benefícios para o sistema 75 
previdenciários, destacamos: 1. Possibilidade de ampliação do prazo de crédito 76 
consignado para os beneficiários da AMPREV, para 120 meses, oferta proposta pela 77 
Caixa Econômica Federal, sendo adequado o Convenio nº 39777 com a Amapá 78 
Previdência; 2.  Estruturação do Projeto Imobiliário para o bem imóvel da AMPREV, 79 
área Cajari. O assunto tem sido recorrente na pauta das reuniões do Conselho Estadual 80 
da Previdência, que têm solicitado à Unidade Gestora AMPREV, medidas que definam 81 
o aproveitamento adequado daquele patrimônio, que possibilite garantir ingresso de 82 
novos recursos para o regime próprio, uma vez que é fato, que a AMPREV não tem 83 
vocação  e  nem  estrutura  organizacional  para  a  gestão  eficiente  daquela  área 84 
patrimonial, sendo, portanto, uma oportunidade há muito aguardada e que,  conforme 85 
pesquisas anteriores acompanhadas pelo CEP, são viáveis apenas com instituições 86 
como a CEF. 3.  Proposta e realização de Estudos Atuariais, atendendo a legislação 87 
vigente quanto as regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes 88 
Próprios de Previdência Social, bem como, como forma de garantir e perenizar o 89 
Equilíbrio Financeiro e Atuarial do Sistema. Nesse contexto, imperioso destacar, o que 90 
tem sido tratado no Plenário do CEP, de que o Banco do Brasil S/A, foi contratado pela 91 
AMPREV, para a realização da Avaliação Atuarial do exercício de 2019 - data base: 92 
2018, bem como, foram feitas tratativas para a Avaliação Atuarial do exercício de 2020 -  93 
data base: 2019, sendo que, conforme registros em reuniões do CEP, o Banco do Brasil 94 
desistiu de realizar os últimos estudos, por discordar publicamente das normas vigentes.  95 
A ausência da realização da avaliação atuarial trouxe uma série de prejuízos não só 96 
para os Regimes, como para a Unidade Gestora. Assim, voltando à proposta da Caixa 97 
Econômica Federal, encaminhada pela Secretaria de Estado do Planejamento,  sobre a 98 
ampliação  do relacionamento com a AMPREV,  que de antemão,  reputamos  que  99 
apresenta vantagens comparativas,  na busca da competitividade, confirma o clima 100 
organizacional com que a Instituição vem se  destacando,  seja  no  pronto  atendimento  101 
das  demandas  da  AMPREV,  seja  por ocasião  da  avaliação  “in  loco”,  que  dentre  102 
outros  objetivos,  avalia  os  critérios qualitativos e quantitativos da instituição, 103 
atendendo todas as exigências do Comitê de  Investimento  da  AMPREV, inclusive  104 
com  a apresentação  de  toda  a  equipe  de  profissionais  envolvidos  no  desempenho  105 
da carteira  administrada  de  títulos  públicos  federais  (economistas,  administradores, 106 
gestores e outros). Observando-se o patrimônio consolidado da Carteira da AMPREV, e 107 
dos produtos administrados pelos Bancos do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, 108 
entendemos que há necessidade de se buscar um equilíbrio saudável na aplicação 109 
desses recursos, uma vez que a Instituição em questão, tem demonstrado bons 110 
resultados e elevados níveis de governança, ambiente qualificado de controle e de 111 
gestão de recursos terceiros. Destaque-se que o equilíbrio das Carteiras, possibilitará 112 
melhor avaliação do modelo de gestão das aplicações dos recursos financeiros da 113 
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AMPREV e a segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dessas aplicações e da 114 
instituição, sempre com foco nas melhores políticas de gestão para os segurados. Para 115 
melhor subsidiar a análise a Conselheira Relatora, solicitou junto à Diretoria da 116 
AMPREV / Divisão de Controle Atuarial e Mercado – DICAM, manifestação quanto a 117 
possibilidade de: 1.  Contratar com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL a abertura de 118 
Carteira Administrada de Títulos Públicos Federais, no Plano Financeiro. Ao analisar o 119 
Patrimônio dos Planos Financeiros e Previdenciário constatou-se que não há 120 
investimento junto à Caixa Econômica Federal, no Plano Financeiro. Sobre a consulta, à 121 
DICAM emitiu a Manifestação Técnica nº 001/2020, com a seguinte informação: “O 122 
processo é de assinatura de contrato entre as partes para Contrato de Administração 123 
Recursos de Terceiros, entre a Caixa  Econômica  Federal  (administrador)  e  a  124 
AMPREV (investidor),  com  objetivo  de  administrar  carteira  de  títulos  e valores  125 
mobiliários,  nesse  caso  títulos  públicos  federais,  de titularidade  da  AMPREV,  de  126 
acordo  com  a  legislação  de mercado de capitais relacionada ao RPPS”. Também, se 127 
manifestou quanto a taxa de administração dos atuais contratos (Banco do Brasil, Caixa 128 
Econômica Federal e Banco BTG Pactual), que atualmente, é de 0,10% ao ano, 129 
afirmando que essa, deverá ser a taxa máxima a ser cobrada em um contrato novo, 130 
bem como, o índice de referência deverá ser a meta atuarial do RPPS, além de 131 
informações quanto a tramitação, concluindo ser “possível um contrato dentro do Plano 132 
Financeiro a qualquer tempo”.2.  Proceder a transferência de Títulos Públicos da 133 
Carteira Administrada pelo Banco do Brasil, S/A, para a Caixa Econômica Federal, 134 
desde que não incidam em prejuízos para o Fundo Previdenciário. Na  mesma  135 
Manifestação  Técnica,  à  DICAM/AMPREV,  citou  o    Manual  do Usuário  do  Selic-136 
MUS,  versão  de  04/09/2020,  da  Divisão  de  Administração  do SELIC  –  DICEL,  do  137 
Departamento  de  Operações  do  Mercado  Aberto  do  Banco Central do Brasil –  138 
DEMAB, para o usuário do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia,  onde  139 
demonstra  que  “é  possível  realizar  a  transferência  de  títulos públicos federais em 140 
contas de custódia normal, que aceitam a compra e a venda de  títulos  em  operação  141 
definitiva  ou   compromissada, à  vista  ou  a  termo, e transferências de títulos sem 142 
movimentação financeira. Orienta que a operação a ser realizada é de “transferências 143 
de custódia sem movimentação financeira”...  “que  é  uma  transferência  de  títulos  144 
sem mudança da propriedade dos mesmo, já que os TPF de cada carteira administrada, 145 
do Banco do Brasil  e Caixa Econômica Federal, são de propriedades de um único 146 
titular, do mesmo CNPJ, nesse caso a AMPREV”.A proposta apresentada pela 147 
Secretaria de Estado do Planejamento, no que diz respeito  a  ampliação  do  148 
relacionamento  com  a  Caixa  Econômica  Federal,  se apresenta  vantajosa  para  o  149 
Sistema  Previdenciário  do  Estado  do  Amapá,  pelas oportunidades que a Caixa está 150 
apresentando, sendo acatada na íntegra. PARECER E VOTO: 1. Recomendar à 151 
Unidade Gestora da AMPREV que proceda as tratativas com a Caixa Econômica 152 
Federal, visando a elaboração de estudos tendo como objeto a Estruturação do Projeto 153 
Imobiliário para o bem imóvel da AMPREV, área Cajari, o qual deverá ser acompanhado 154 
pelo CEP; 2.  Recomendar à Unidade Gestora da AMPREV que analise a proposta da 155 
Caixa Econômica Federal quanto a disponibilidade de promover estudos para a 156 
Avaliação Atuarial de exercícios vindouros; 3.  Aprovar a Proposta da Superintendência 157 
Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal ampliando para 120 (cento e vinte) 158 
o prazo de concessão de empréstimo consignado para os beneficiários da AMPREV, 159 
devendo ser tomadas as providências quanto à alteração do Convenio nº 39777, entre 160 
àquela Instituição e a Amapá Previdência; 4.  Autorizar a Unidade Gestora da AMPREV, 161 
a solicitar proposta da Caixa Econômica Federal, a ser submetida ao Comitê de 162 
Investimentos – CIAP, visando contratar dentro do Plano Financeiro, a abertura de uma 163 
Carteira Administrada de Títulos Públicos Federais, de Gestão da Caixa Econômica 164 
Federal. 5. Autorizar a AMPREV, após cumpridos os requisitos da legislação e 165 
tramitação interna, a  transferência  de custódia  de  Títulos Públicos da Carteira 166 
Administrada pelo  Banco  do  Brasil,  S/A,  para  a  Caixa  Econômica  Federal,  no  167 
valor  de  R$ 500.000.000,00  (quinhentos  milhões  de  reais),  equiparando  a  168 
distribuição  dos títulos  públicos  entre  os  Bancos  Públicos  e  preservando  o  169 
relacionamento  com  o Banco do Brasil, S/A, cuja operação não deverá incidir  em 170 
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nenhum prejuízo para o Fundo Previdenciário, nos termos preconizados pelo Banco 171 
Central do Brasil. Após apresentação do relatório/voto da Conselheira Relatora Meryan 172 
Gomes, o Presidente Rubens Belnimeque, informou que dentro do pacote de 173 
relacionamento que a Caixa Econômica Federal propõe, seria a isenção ou desconto 174 
bem significante quanto a elaboração do Cálculo Atuarial, oferece também o serviço de 175 
prova de vida a serem realizados nas agências da Caixa com um custo mínimo de 50% 176 
da tabela do banco, havendo também a possibilidade de se fazer recadastramento dos 177 
aposentados e pensionistas que moram fora do Estado do Amapá, a Caixa informou se 178 
houvesse realmente essa intensão, eles isentariam ou  trabalhariam com um custo 179 
abaixo de 50% da tabela, bem como a possibilidade de ser fornecido um cartão para 180 
recebimento do benefício, da mesma forma como é pago o benefício aos aposentados 181 
do INSS, através de uma conta benefício. Essas serias algumas situações de 182 
relacionamento administrativo que estaria no pacote, oferecido pela Caixa, e será 183 
solicitado que a Caixa enviei a proposta de forma oficial, mas inicialmente essas foram 184 
as propostas que foram conversadas. O Presidente Rubens, passou a palavra ao 185 
Conselheiro Lindoval Alcântara o qual falou que a muito tempo o Banco do Brasil não 186 
vem tratando à AMPREV como deveria tratar, “em primeiro lugar eu tive essa frustação 187 
e sei que os colegas tiveram também, e eu acompanhei o sofrimento do Diretor 188 
Presidente Rubens, quando o Banco aqui na nossa frente falou em alto bom tom, que 189 
encerrou o estudo atuarial, e nesse  ponto eu lembro que o Conselheiro Mauro, que 190 
vem permanentemente, recorrentemente  ele traz à baila essa questão, inclusive de 191 
fundamental importância para a reforma da previdência, e já se deslanchou no Estado 192 
do Amapá, e ele cobra, cobra e nós dê repente o Banco do Brasil por não aceitar 193 
critérios legais, critérios técnicos deixou de elaborar o nosso estudo atuarial”. O 194 
Conselheiro Lindoval, falou que independente da transferência do valor para Caixa 195 
Econômica que é uma questão de mercado, e pelo que se vê tem que ser assim e 196 
existem critérios muitos sérios, e “em última análise vamos cumprir o item 5 que é a 197 
transferência desse montante, que na verdade essa transferência é uma transferência 198 
em custodia sem movimentação financeira, não significa que haverá resgate, e portanto 199 
o investidor que é à AMPREV, ele continua, só muda o Banco do Brasil para Caixa 200 
Econômica, e a política, e isso vai passar pelo crivo do nosso Comitê de Investimentos 201 
e ninguém vai fazer aqui, nada que esteja fora da lei”. O Conselheiro Lindoval, ressaltou 202 
que discorda do ponto número 1, discordar no sentido que não pode ser apreciado essa 203 
questão neste momento, de recomendar a Unidade Gestora da AMPREV que proceda 204 
as tratativas com a Caixa Econômica Federal visando a elaboração de estudos tendo 205 
como objeto a estruturação do projeto imobiliário para o bem imóvel da AMPREV, da 206 
área do Cajari, o qual deverá ser acompanhado pelo CEP. “ É porque nós, esse 207 
Conselho e o anterior, à unanimidade, decidiu que todos os imóveis da AMPREV, não 208 
operacional sejam alienados, se nós já decidimos, nós não podemos tomar uma decisão 209 
contraria, a uma decisão deste colendo Conselho, então é o único ponto que eu 210 
gostaria que houvesse uma reflexão, porque já há uma decisão nesse sentido. ” A Lei 211 
não permite mais ter, o Regime Próprio de Previdência Social, bens imóveis só aqueles 212 
operacionais que servem a administração. O Conselheiro Lindoval, falou ainda que os 213 
demais itens, “não era nem para recomendar os estudos, isso tem que ser aprovado de 214 
qualquer maneira, seja pela AGENDA, seja pela Caixa Econômica, só que pela Caixa 215 
Econômica pelo que parece o custo será menor, e ele haverá de assumir o 216 
compromisso com a elaboração desses estudos, que já tem sido muito debatido. ” Com 217 
a palavra o Conselheiro Horácio Luís, o qual falou que com relação ao assunto “ seria 218 
interessante que, no caso de ser aprovado  que a Unidade Gestora ao solicitar a 219 
proposta da Caixa Econômica que a taxa de administração fosse reduzida, a taxa de 220 
administração está em torno de 1%, as tratativas da AMPREV em reduzir a taxa de 221 
administração da Carteira de Títulos Públicos com Banco do Brasil até agora não 222 
lograram êxito, o Banco do Brasil está só postergando e é uma valor bastante 223 
significativo, no valor de R$ 500 milhões, e o BTG já tinha proposto fazer uma Carteira 224 
com a redução da taxa de administração, e com valor desse bem significativo, é bem 225 
plausível que a Caixa Econômica possa reduzir sua taxa de administração, haja vista 226 
que vai aumentar o aposte de valores, que vai administrar em relação à AMPREV. Caso 227 
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seja transferido esses R$ 500 milhões, a Caixa Econômica vai ficar com mais valores 228 
aplicados da AMPREV, do que o Banco do Brasil. Porque o que foi considerado para 229 
equiparar são apenas os valores da Carteira de Títulos Públicos, mas também tem os 230 
investimentos em renda variável, portanto com esses R$ 500 milhões a Caixa 231 
Econômica vai ficar com um valor superior ao Banco do Brasil, o que deve ser levado 232 
em conta para poder reduzir a taxa de administração. Com uso da palavra Conselheiro 233 
Micherlon Mendonça, falou que já havia por diversas vezes solicitado que à AMPREV, 234 
solicitasse ao Banco do Brasil, como da Caixa Econômica que viesse mostrar o cenário 235 
dos investimentos ao CEP, e “essa tomada de decisão por parte do próprio Secretário 236 
que não deveria sair dele, mas sim do nosso órgão gestor que é a Amapá Previdência, 237 
e agora foi colocado em pratica, isso já deveria ter acontecido já há muito tempo senhor 238 
Presidente, mas antes tarde do que nunca, hoje a gente sabe que o cenário político do 239 
que tá, é a situação do mercado, e hoje a gente tem como fazer gestão para ter 240 
diretamente, como o nosso tão sonhado cálculo atuarial, a ai como proposta não, como 241 
determinação, eu coloco assim, com o aval da nossa própria procuradoria jurídica em 242 
uma análise mais técnica, para ver que essa tomada de decisão feita pelo CEP, que 243 
seja reformulado parecer técnico dentro da própria procuradoria para não induzir ao 244 
erro, se vier acontecer algum erro, que no futuro a gente seja responsabilizado. E eu 245 
fico muito preocupado quando se fala em recurso, e recurso previdenciário, a gente tem 246 
que ter cautela, muita cautela né, a gente tem umas propostas muito boas, e nós já 247 
tivemos dentro desse Conselho feito alguns remanejamentos desse recurso, nós 248 
tivemos vários benefícios diretamente né, dentro da nossa instituição, e como todos os 249 
senhores sabe, transformaram em bens, eu não sei aonde estar esses bens, e seja feito 250 
na avaliação, qual foi dado destino, a gente tinha micro-ônibus, tinha outros benefícios 251 
que foram cedidos pela instituição financeira, mas o reconhecimento maior é com 252 
relação que vai beneficiar diretamente ao servidor com relação do aumento dos meses 253 
da situação dos empréstimos isso é um ponto positivo, e fora outras gestões que a 254 
gente vai ter que fazer, na própria rentabilidade né, que a gente vai solicitar, e também a 255 
baixa dessa taxa de administração que agora o nobre Conselheiro Horácio acabou de 256 
informar, que tinha uma proposta e a gente lança como contraproposta do próprio 257 
estudo né, que o banco vai analisar e a gente tem como fazer gestão para que essa 258 
taxa seja um pouco menor do que estar sendo aplicado no mercado financeiro. E diante 259 
mão eu comungo com o posicionamento do Conselheiro Lindoval enquanto a situação 260 
do nosso residencial Cajari, já teve inclusive decisões por esse Conselho, a tomada de 261 
decisão tem que respeitar, e se for em uma outra situação que traga também um 262 
trabalho mais minucioso né, se a gente pode ou não revidar ou reformular a decisão do 263 
residencial Cajari, essa é minha posição agora, e torno ratificar, essa tomada de 264 
decisão com relação que foi apresentado pela Secretaria de Planejamento do Estado do 265 
Amapá já deveria ter sido feito pela nossa gestão, porque eu sinceramente, não 266 
estamos submisso a uma instituição financeira, e ela veio afrontou o Conselho, e disse 267 
que infelizmente não ia fazer o nosso cálculo atuarial, mesmo porque não tinha como 268 
fazer, e agora a gente tem o poder de barganha junto a nossa instituição que quer 269 
abraçar essa causa e a gente fecha isso em um contrato, que seja dado celeridade, e 270 
quanto mais rápido a gente colocar a transparência do que vem ocorrendo em nossa 271 
instituição é melhor para todos nós Conselheiros e para própria instituição e o para o 272 
senhor como dirigente e Presidente da Amapá Previdência. Com a palavra o 273 
Conselheiro Casemiro Neto, o qual falou “ que está um pouco confuso com relação a 274 
proposta da Caixa Econômica em alguns sentidos, me perdoe, talvez por inexperiência 275 
eu não esteja bem situado, mas pelos colegas Conselheiros comentaram a questão do 276 
cálculo atuarial salvo o melhor juízo, já está amarrado com o Banco do Brasil a questão 277 
do ano de 2020, com base no ano de 2019, mesmo porque eu creio que não haveria 278 
tempo de contratar outro instituição de imediato para fazer uma coisa que já deveria ser 279 
feita a bem tempo, pelo que sei já estar amarrado com o Banco do Brasil. Outra, a 280 
Caixa Econômica passaria a fazer o cálculo atuarial 2021, creio que é por aí não tenho 281 
certeza, gostaria de esclarecimentos depois. E por quê que a Caixa Econômica 282 
provocou a SEPALN e não à AMPREV, porque isso nos coloca sem qualquer 283 
soberania, e nós não temos qualquer garantia de dependência nem nada, o Governo do 284 
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Estado é quem faz gestão na AMPREV, fica uma coisa um tanto estranha, a interesse 285 
do Estado, isso ficou claro, a uma serie de obras desenvolvidas pela Caixa Econômica e 286 
contrapartida, eu não vejo desvantagem na AMPREV em fechar com a Caixa, mas vejo 287 
os modos os instrumentos utilizados e não estou entendendo bem. A questão da 288 
distribuição do processo, eu não vi esse processo ser distribuído não sei porque se é 289 
diferenciado também, eu creio que o Estado tem outras prioridades com relação a 290 
nossa AMREV também, que tem coisas que todos nós sabemos que deveriam estar na 291 
Assembleia, que deveriam estar sendo mudados algumas coisas, e ele não tem essa 292 
pressa toda. A questão do consignado oferecido 120 vezes para aposentado em 10 293 
anos, eu creio que não será viável, é dez anos uma pessoa já aposentada para pagar 294 
um consignado, vai ter uma taxa de seguro bem alta, taxa também de administração, 295 
porque é um público já com idade avançada eu creio, não sei, mas a princípio para mim 296 
não é negócio nem para o segurado nem aposentado e nem para AMPREV. Quanto a 297 
questão do imóvel que o Conselheiro Lindoval apresentou, eu concordo com ele, há não 298 
ser que, a Caixa assuma o terreno e transforme em liquidez o terreno e assume lá, a 299 
questão do imóvel, do loteamento, do residencial seja lá o que for, desde que converta o 300 
valor real do imóvel em ações, renda fixa, o Comitê de Investimentos que vai decidir, 301 
mas não questão de dividir imóveis com à AMPREV, eu gostaria que depois ficasse 302 
anotados esses questionamentos, e que o Presidente se manifestasse, é isso”. O 303 
Presidente Rubens esclareceu que quanto a provocação o Presidente da Caixa já 304 
esteve no Amapá por três vezes, e de forma geral a Caixa entende que precisa e tem 305 
feito em outros Estados uma aproximação mais, melhorias, contribuindo para que o 306 
serviço público aconteça financiando digamos assim, mas é como um jogo de negócio e 307 
de mercado, onde a pessoa dá uma mão e precisa que a outra seja estendida, “e a 308 
gente sabe que o Estado hoje tem uma dificuldade financeira, e uma forma que o 309 
Estado achou de dizer olha a gente também vai ser parceiro, vai ver de alguma forma 310 
uma contrapartida, foi propor e não impor, mas propor essa possibilidade, que através 311 
do relatório, se demonstra uma possibilidade que pode ser viabilizada sem transtorno, 312 
sem compra e recompra sem envolver e apostar em um produto de mercado 313 
diferenciado, e simplesmente passar a custodia do banco para o outro. Então foi uma 314 
forma que o Estado no intuito de avançar propões, mas cabe AMPREV, cabe ao 315 
Conselho e a gente colocou ao Conselho porque o valor é um valor significativo e acho 316 
que todo mundo tem que ter consciência do que é. Mais assim, o relatório mostra que 317 
existe a viabilidade, salvo alguns ressalvas que foram colocadas e acho importante, 318 
rever e aproveitar e propor uma taxa, a questão do imóvel ver realmente se for uma 319 
proposta como o senhor próprio colocou,  - a gente compra e decide o que faz - , ou 320 
transforma esse valor no fundo imobiliário, uma proposta mais viável, mas nesse 321 
momento cabe a gente continuar e fazer a alienação como já havia sido combinado. 322 
Quanto ao estudo atuarial, está sendo feito pela AGENDA ASSESSORIA, a gente com 323 
muita conversa, conseguiu que a AGENDA nos tirasse do sufoco que estamos 324 
passando esse ano, e a AGENDA está nos dando esse ano, uma cortesia, pelo 325 
relacionamento que nós temos, estar finalizando o cálculo atuarial. O Governador na 326 
sexta-feira assinou as atualizações das notas atuariais, as premissas junto comigo, 327 
enviamos, pediram hoje mais dois relatórios de fechamento, eu creio que na próxima 328 
semana der repente a gente vai propor uma data para avaliar esse cálculo atuarial, essa 329 
é a nossa intensão. O Presidente falou ainda, que a proposta da Caixa “ que eu entendo 330 
que é de isentar, ela tem que escrever isso é claro, ela isentando o cálculo atuarial, a 331 
gente fica livre para os próximos cálculos fazer com ela dentro do contrato pré-332 
determinado, ou no valor que seja como era, e já foi antigamente, do Banco do Brasil, 333 
no valor de exigibilidade, ficaria mais fácil para gente. ” Com a palavra o Conselheiro 334 
Mauro Fernando falou “é uma proposta interessante essa da Caixa Econômica no meu 335 
ver, só que eu estava lendo o processo, porque isso que a Caixa Econômica 336 
encaminhou realmente é a proposta até agora, oficializada pra ela, que  ela oficializou à 337 
SEPLAN, e depois e no dia 31 de agosto  através do Oficio nº 111 que oficializou à 338 
Amapá Previdência é apenas no sentido de aumentar para 120 meses a questão do 339 
credito consignado  para os servidores, é uma renovação do convenio nº 39777, e 340 
nenhum outro documento há não ser que não esteja aqui nos autos, cita que a Caixa 341 
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estar se comprometendo conosco com relação a avaliação atuarial  ou qual quer outras 342 
questões que foram colocadas aqui no relatório da Conselheira, na parte que ela 343 
recomendou, inclusive condicionando o convenio a essa transferência de valores, volto 344 
a falar que esse convenio a prorrogação dos 120 meses a Caixa não colocou como 345 
condicionante pelo menos não estar no oficio, então si realmente nós estamos com uma 346 
proposta pelo que eu pode entender, o aumento desse relacionamento, a possibilidade, 347 
e a decisão de aumentar e de  transferi meio bilhão,  que vai fazer uma ferida enorme 348 
no Banco do Brasil, do ponto de vista didático para o Banco do Brasil para eles nos 349 
passarem a nos olhar um pouco melhor, e nos dar a atenção  devida estar perfeito, mas 350 
assim, a minha preocupação que nós estamos decidindo passar para Caixa Econômica 351 
um investimento de meio bilhão de reais e nós não temos nenhuma contrapartida dela 352 
oficial, apresentada para nós, eu creio que, eu sou particularmente tendencioso a 353 
aceitar esse tipo de negociação, mas nós estamos trabalhando com uma conjetura de 354 
possibilidades, ou seja, estamos dizendo que a Caixa vai dar isso, isso, isso, e ela estar 355 
dizendo aqui que não estar se comprometendo com nada, até agora. Eu creio que 356 
deveríamos se for o caso, e se já tiver o documento já deveria estar nos autos, mas não 357 
está, pelo menos não no que foi mandado para mim, eu estava dando uma lida, e que a 358 
Caixa oficializasse os compromissos dela com relação a isso até para que a gente 359 
pudesse colocar como atrativo, porque depois que transferir meio bilhão para ela vai 360 
querer cobrar alguma coisa, ela vai dizer – eu não assumir nenhum compromisso com 361 
vocês em relação a isso, cadê o papel, cadê o que eu assinei ai, cadê o compromisso 362 
que eu firmei com vocês?- então eu não sei de onde a Conselheira tirou essas 363 
informações, esse compromisso que eles poderiam firmar conosco. A Conselheira 364 
Relatora Meryan Gomes esclareceu que “essa relatora tirou de um documento que eu 365 
coloquei no processo e tem fé pública sobre ele, foi o teor do Oficio nº 0579, se o 366 
senhor observar a página 5, o item 3.2 do meu relatório, eu me reporto exatamente a 367 
proposta apresentada pela SEPLAN, eu coloco inclusive – analisando o teor do oficio 368 
SEPLAN que propõem ampliação do relacionamento justificado por aquela Secretaria 369 
de Governo por uma série de agendas estruturantes com a Caixa Econômica, 370 
identificou possibilidades de acesso -, aí eu cito quais são essas possibilidades que eu 371 
extrair do Oficio, que ai veio a questão do credito consignado, o projeto imobiliário e a 372 
realização de estudos atuariais, e o que é que esse Oficio solicita, ampliação de 373 
relacionamento, a questão de transferência dos recursos é uma proposta da relatora, 374 
justificado. Como eu vou ampliar esse relacionamento? É justificado pela performance 375 
da Caixa, pelo pronto atendimento da Caixa, e porque a Caixa estar se colocando como 376 
parceira, ai nós falamos do equilíbrio dos valores destinados a títulos públicos, então faz 377 
parte da minha análise, se nós queremos equilibrar a distribuição de títulos públicos 378 
então esses valores tem que estar equilibrados, e o valor a equilibrar, e o que nós 379 
estamos investindo na Carteira do Banco do Brasil e para que seja equilibrado na 380 
Carteira da Caixa, da exatamente esse valor R$ 500 milhões, que fica em títulos 381 
públicos, fica cada instituição com a metade, inclusive por isso que colocamos aí, tirado 382 
do nosso relatório de investimentos a performance da Caixa. Ora se a Caixa Econômica 383 
tem uma performance superior ao Banco do Brasil, ora se ela é um banco público tal 384 
qual o Banco do Brasil, e que ela estar colocando algumas vantagens, aí eu tiro da boa-385 
fé que eu tenho com relação ao Oficio da SEPLAN, que foi cálculo atuarial que ela se 386 
disponibiliza, só o fato de ela fazer o cálculo atuarial eu não tenho os detalhes, mas ela 387 
diz que vai fazer, e a SEPLAN estar informando, e está dizendo isso através de um 388 
Oficio. A princípio pelo que a SEPLAN me colocou foram esses três pontos que a Caixa 389 
estar se colocando à disposição, é claro que eu entendo que a Unidade Gestora, como 390 
o Presidente também acabou de colocar, já recebeu proposta, reuniões nesse sentido, 391 
mas realmente eu me baseie em um documento que eu coloco fé-pública por ser um 392 
Oficio de uma autoridade competente, que apresentou essas propostas de relação com 393 
a Caixa, com relação aos valores eu volto a falar, o valor de R$ 500 milhões  diz 394 
respeito a investir em um Banco que tem apresentado melhor performance, inclusive eu 395 
citei muito essa questão nesse ano, que foi de muito estresse para o mercado, é nesse 396 
momento que você consegue avaliar atuação dos Bancos, é nesse momento de 397 
estresses, então eu trousse para o nosso material para demonstrar, para fundamentar a 398 
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proposta de equilibrar esses investimentos nas Carteiras, não foi a Caixa que colocou, - 399 
ei eu quero uma carteira de investimentos - é logico que enquanto Instituição 400 
Financeira, por isso que ela estar trazendo umas situações para nós que são 401 
vantajosas, são competitivas, inclusive com relação ao Banco do Brasil. Por fim, a 402 
Conselheira esclareceu que voltando a pergunta do Conselheiro Mauro, ela ratifica que 403 
foi do Oficio enviado pela SEPLAN que retirou as propostas, pois é o documento que 404 
consta no processo. Conselheiro Edílson Marques parabenizou a Conselheira Meryan 405 
Gomes pela relatoria, e falou que acha muito importante que aja concorrências entres 406 
os Bancos, assim quem ganha é a AMPREV que será melhor tratada pelas Instituições 407 
Financeiras. Com a palavra o Conselheiro Paulo Vaz que falou que concorda em partes 408 
com a Conselheira Relatora e que concorda com o posicionamento do Conselheiro 409 
Lindoval, “com relação que existe no relatório da Conselheira não é uma 410 
recomendação, é uma aprovação do Conselho, eu acho que tinha que voltar esse 411 
processo para o Conselho, pois é de suma importância para o Conselho, para discutir e 412 
deliberar e para a Caixa se manifestar claramente do que ela vai fazer com relação 413 
aquele terreno”. Falou também, que está de acordo com a proposta do Conselheiro 414 
Horácio concernente a Taxa, que é importante também que a Caixa apresente uma 415 
proposta para baixar. Com a palavra a Conselheira Carla Chagas falou “ que chegou à 416 
seguinte conclusão, as propostas apresentadas pela Caixa são todas realmente muito 417 
interessantes, ela é interessante do ponto de vista da aplicação, porque como a 418 
Conselheira Meryan colocou, a Caixa tem uma gestão muito bom de títulos públicos tem 419 
apresentado resultados bem melhor que o Banco do Brasil inclusive, do ponto de vista 420 
de investimentos é boa, e as outras vantagens que ela propõe em decorrência dessa 421 
transferência de custodia também são bem interessantes para AMPREV, para o 422 
servidor, para o segurado, então assim o que eu entendi, o Presidente Rubens trouxe 423 
essa proposta para discussão, porque ele recebeu essa demanda, e ele disse olha não 424 
vou decidir nada só, vou levar ao Conselho, então ele está trazendo aqui para gente, 425 
para gente avaliar e dizer, olha vamos ampliar o  nosso relacionamento com a Caixa 426 
dessa forma como: a Caixa, a gente vai fazer essa transferência de custodia e contra 427 
prestação a Caixa vai nos trazer essas outras vantagens que é cálculo atuarial, 428 
empréstimo consignado maior, discutir a questão do conjunto Cajari, é uma questão que 429 
já foi colocada aqui, a possibilidade da Caixa criar um fundo para vender, lotear esse 430 
conjunto e vender para servidor público, é uma forma da gente conseguir capitalizar a 431 
AMPREV, porque a gente sabe que vender para uma pessoa só, um patrimônio daquele 432 
valor vai ser muito, mais muito difícil mesmo, é uma forma da gente conseguir 433 
capitalizar esse patrimônio. Todas as propostas são muito interessantes o que temos 434 
que decidir é que: vamos ampliar a tratativa, vamos pedir para a Caixa formalizar as 435 
propostas para trazer ao Conselho, e ai a gente só precisa dar um sinal para o 436 
Presidente, e dizer olha vamos sim ampliar o relacionamento, vamos pedir que a Caixa 437 
formalize todas as propostas e vamos fazer os estudos necessários, acho que temos 438 
que avaliar porque não vi desvantagem, de nenhum lado, nem relação a aplicação, 439 
porque em relação ao investimento da Carteira Administrada, porque a Caixa tem um 440 
relacionamento muito melhor com a AMPREV, a tratativa com ela é mais fácil, eles são 441 
muito responsáveis, muito diferente do que se ver com o Banco do Brasil”. A 442 
Conselheira finalizou dizendo que “é interessante para todo mundo é, então vamos 443 
seguir as tratativas, vamos autorizar os estudos vamos pedir para a Caixa formalizar o 444 
que ela estar propondo para gente, nosso voto tem que ser nesse sentido”. O 445 
Conselheiro Edílson Marques ratificou a importância de a Caixa enviar um documento 446 
formalizando as propostas feita à AMPREV, antes mesmo de se acertar qualquer 447 
acordo, porque não dá para acreditar em promessas de Bancos. Com a palavra o 448 
Conselheiro Helielson Machado falou que “levando em consideração muito do que os 449 
Conselheiros falaram eu fiquei preocupado com essa proposta que a Caixa 450 
encaminhou, porque já chegou por vias erradas, já que a Caixa já tem um 451 
relacionamento com a AMPREV, a Caixa poderia ter formalizado essa proposta 452 
diretamente com a AMPREV e não com a SEPLAN, por terceiros, a AMPREV é uma 453 
pessoa, a SEPLAN é outra, então a Caixa já tem um relacionamento conosco então ela 454 
deveria fazer essa proposta diretamente, um representante da Caixa Econômica 455 
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poderia ter participado da reunião, porque se há o interesse, tudo o que foi apresentado 456 
é vantajoso, mas por que eles mesmos não vieram trazer essas vantagens para gente, 457 
então deixa uma margem de dúvida no que a gente vai votar nesse instante. Outra 458 
situação, o Comitê de Investimento junto com a Presidência da AMPREV não precisaria 459 
de nosso aval para fazer essa movimentação financeira nesse montante, vendo que, 460 
como as Conselheiras Carla e Meryan falaram que é vantagem para os investimentos 461 
da AMPREV, não haveria necessidade de trazer para gente essa situação, mais eu 462 
ainda fico preocupado com essa situação de vir por terceiros, a Caixa poderá vir trazer 463 
notificação, e aí sim em vez de aprovarmos uma indicação, aprovaríamos a proposta 464 
como um todo então é só uma questão de preocupação mesmo que eu trago para os 465 
senhores.” O Presidente Rubens concedeu a palavra ao Secretário de Estado do 466 
Planejamento, senhor Eduardo Corrêa Tavares, o qual fez alguns esclarecimentos 467 
concernente a proposta apresentada pelo Ofício nº 150101.0008.0531.0579/2020-468 
SEPLAN, de 01 de setembro de 2020, que propõe a ampliação do relacionamento da 469 
AMPREV com a Caixa Econômica Federal. O Conselheiro Mário Gurtyev falou que a 470 
proposta apresentada pela Conselheira Meryan deve ser aprovada com uma única 471 
ressalva, de que seja formalizada as proposições da Caixa Econômica. Após 472 
apresentação e discussão da matéria (registro em vídeo e áudio). VOTAÇÃO: 473 
Conselheiro Lindoval Alcântara “vota pelos itens 2, 3, 4 e 5, lembrando que o 5 é uma 474 
decorrência do item 4. Então retirar apenas o item 1 deixando para uma oportunidade 475 
especifica a análise quanto ao Cajarí”. Conselheira Suelem Amoras acompanha o voto 476 
da Relatora. Conselheiro Carlos Marques acompanha o voto da Relatora. Conselheiro 477 
Mário Gurtyev acompanha o voto da Relatora. Conselheiro Joryosvaldo Oeiras 478 
acompanha o voto da Relatora. Conselheira Carla Chagas acompanha o voto da 479 
Relatora, condicionada a apresentação da formalização da proposta da Caixa. 480 
Conselheiro Horácio Luís acompanha o voto da Relatora. Conselheiro Mauro 481 
Fernando acompanha o voto da Relatora. Conselheiro Edílson Marques acompanha o 482 
voto da Relatora. Conselheiro Helielson Machado acompanha o voto da Relatora, 483 
condicionada a apresentação da formalização da proposta da Caixa. Conselheiro 484 
Micherlon Mendonça acompanha o voto do Conselheiro Lindoval Alcântara. 485 
Conselheiro José Casemiro acompanha o voto da Relatora. Conselheiro Paulo Vaz 486 
acompanha o voto do Conselheiro Lindoval Alcântara. Conselheiro William Tavares 487 
acompanha o voto do Conselheiro Lindoval Alcântara. DELIBERAÇÃO: O Plenário do 488 
Conselho Estadual de Previdência RESOLVE:  1º Recomendar à Unidade Gestora da 489 
Amapá Previdência – AMPREV, que proceda junto à Caixa Econômica Federal, as 490 
tratativas seguintes: I- elaboração de estudos tendo como objeto a Estruturação do 491 
Projeto Imobiliário do Loteamento Cajarí - Cabralzinho, Macapá-AP, de propriedade da 492 
Amapá Previdência – AMPREV. II - a proposta quanto aos estudos para a Avaliação 493 
Atuarial, nos termos do art. 1º da Lei n° 9717/98.  2º Aprovar a proposta da 494 
Superintendência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal, ampliando para 495 
120 (cento e vinte) meses o prazo de concessão de empréstimo consignado para os 496 
beneficiários da AMPREV, devendo ser tomadas as providências quanto à alteração do 497 
Convenio nº 39777- 2020-CEF/AMPREV. 3º Autorizar a Unidade Gestora da AMPREV 498 
solicitar proposta formal da Caixa Econômica Federal, a ser submetida à apreciação do 499 
Comitê de Investimentos da Amapá Previdência – CIAP, ouvido a Diretoria Financeira e 500 
Atuarial e a Divisão de Controle Atuarial e Mercado – DICAM, visando contratar dentro 501 
do Plano Financeiro, a abertura de uma Carteira Administrada de Títulos Públicos 502 
Federais sob a gestão da Caixa Econômica Federal, obedecido o devido processo 503 
administrativo e observância das normas legais aplicáveis pelo Banco Central do Brasil.  504 
Havendo aprovação da proposta pelo Comitê de Investimento da AMPREV - CIAP, fica 505 
autorizado a transferência de custódia de Títulos Públicos da Carteira Administrada pelo 506 
Banco do Brasil S/A para a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 500.000.000,00 507 
(quinhentos milhões de reais), cuja operação não deverá incidir nenhum custo para o 508 
Fundo Previdenciário. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de 509 
todos e deu por encerrada a reunião às dezessete horas e trinta e nove minutos, e para 510 
constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e 511 
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conferida será assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte e dois de 512 
setembro de dois mil e vinte. 513 
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