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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2021 – 
BIÊNIO DE 2019-2021. 
 
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, na sala 
virtual google.meet, às quinze horas e dez minutos, teve início a Quarta 
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 quatro 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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 23/02/2021: O 
Presidente colocou em discussão a aprovação da ata da 2ª 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 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 
2ª Reunião Ordinária, realizada em 23/02/2021. ITEM - 5 - VOTAÇÃO - 
PROCESSO NO 2020.71.601064PA - VERSA SOBRE AS INFORMAÇÕES 
CONSOLIDADAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, REFERENTE AO PODER 
EXECUTIVO (RELATOR CONSELHEIRO MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ) 
PEDIDO DE VISTA - CONSELHEIRO CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES: 
O Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao Conselheiro Carlos 
Luiz Pereira Marques, o qual cumprimentou a todos os presentes e 
inicialmente fez um breve relato esclarecendo que “trata-se de pedido de vistas 
ao Relatório e Voto do eminente Conselheiro  Mário Gurtyev de Queiroz, que 
teve como co-relatores os Conselheiros  Edílson Pereira Marques, Horácio Luís 
Bezerra Coutinho, Joryosvaldo  Queiroz Oeiras, Lindoval Queiroz Alcântara, 
Mauro Fernando Parente de  Oliveira e William Tavares da Silva, para fim de  
acrescentar e atualizar informações referentes as dívidas previdenciária  
referentes ao período de 2002 a 2021”. Para cumprimento do objeto do pedido 
de vistas, O Conselheiro Carlos Marques analisou os documentos constante no 
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Processo nº 2020.71.601064PA, e do Relatório e Voto do Conselheiro Relator 
Mário Gurtyev de Queiroz, bem como os novos documentos acostados aos 
autos, após diligências realizadas pelo Conselheiro Carlos Marques. O 
Conselheiro Carlos ressaltou que a razão do pedido de vistas se deu pela 
necessidade de incluir novas informações e dados das dívidas previdenciárias 
existentes até o ano de 2021. Ato contínuo informou que “a inadimplência do 
Governo do Estado com a previdência estadual vem ocorrendo desde 1994, 
após a elevação do Amapá a Estado, ou seja, a inadimplência previdenciária 
do Poder Executivo não é recente e, independentemente de momentos de 
contração ou expansão econômica vem crescendo progressivamente, que 
foram parcelados inicialmente em 29.11.2013, 29.10.2015 e, mais 
recentemente, em 19 parcelamentos firmados em 2018”. Foi apresentada 
planilha com os nomes dos Governadores, períodos dos mandatos e valores 
não recolhidos na seguinte ordem: Governador Aníbal Barcellos, Período não 
identificado, Valor R$ 33.019.501,64; Governador João Capiberibe, Período  
não identificado, Valor R$ 236.931.014,77; Governadora Dalva Figueiredo, 
Período 05/04/2002 à  31/12/2002, Valor R$ 52.632,12; Governador Waldez 
Góes, Período 01/01/2003 à  04/04/2010, Valor R$ 316.437.845,47; 
Governador Pedro Paulo, Período 05/04/2010 à  31/12/2010, Valor R$ 
266.274.906,00; Governador Camilo Capiberibe, Período 01/01/2011 
à  31/12/2014, Valor R$ 543.438.849,15; Governador Waldez Góes, Período 
01/01/2015 à 28/02/2018, Valor R$ 958.928.018,77. Dando continuidade, o 
Conselheiro Carlos Marques informou que “os Termos de Parcelamento e seus 
Demonstrativos Consolidados  demonstram que o Governo do Estado, o 
Tribunal de Justiça do Amapá  e a Assembleia Legislativa do Amapá, também 
deixaram de efetuar o  repasse regular das contribuições previdenciárias 
patronal e dos  segurados, e que estes débitos também foram consolidados e 
dando  origem aos Termos de Acordos de Parcelamentos de Confissões de  
Débitos Previdenciários, com fundamento na Portaria MPS nº 402/2008 - E,  
artigo 5º, Portaria MPS nº 021/2013, Portaria MF nº 333/2017 e Lei Estadual  nº 
2261/2017”. O Conselheiro Paulo Vaz consignou em ata que “em 2014 o 
Ministério Público através da Promotoria de Patrimônio Público sabia das 
informações referente a dívida previdenciária do Estado, ela enviou um ofício 
de número 0580/2014 à AMPREV, e solicitou que a AMPREV enviasse essas 
informações mensalmente naquela ocasião, e essas informações eram 
prestadas ao Conselho da época, eu queria registrar isso”. E com relação a 
matéria o Conselheiro Paulo Vaz vê o voto do Conselheiro Carlos Marques 
como uma complementação ao relatório/voto apresentado pelo Relator, tendo 
sim que inserir o Tribunal de Contas e o Conselho Estadual de Gestão Fiscal 
para remessa do inteiro teor dos autos. O Presidente Rubens Belnimeque, 
colocou a matéria em discussão (registro em vídeo e áudio). Ato contínuo foi 
apresentado três propostas para votação. 1 Proposta (Relator Conselheiro 
Mário Gurtyev de Queiroz e Co-relatores Edílson Pereira Marques, Horácio 
Luís Bezerra Coutinho, Joryosvaldo Queiroz Oeiras, Mauro Fernando Parente 
de Oliveira e William Tavares da Silva): O grupo de relatores requer à imediata 
adoção dos procedimentos abaixo elencados pela Unidade  Gestora da 
AMPREV, com posterior comunicação ao Conselho Estadual de Previdência, 
no  prazo máximo de 15 dias úteis a partir da submissão ao CEP/AMPREV: a) 
Remessa do inteiro teor dos autos ao Ministério Público Estadual; b) Remessa 
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do inteiro teor dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá; c) 
Remessa do inteiro teor dos autos à Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá. 2ª Proposta Voto-vista (Conselheiro Carlos Luiz Pereira Marques): 
Vota pelo encaminhamento deste processo para conhecimento e providências 
do Conselho Estadual de Gestão Fiscal e Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá. 3 Proposta (Conselheiro Helielson do Amaral Machado); vota pela 
unificação das propostas 1 e 2. Após discussão, passou a votação da matéria 
(registro em vídeo e áudio). VOTAÇÃO: Conselheira Meryan Gomes vota na 
proposta 2. Conselheira Suelem Amoras vota na proposta 2. Conselheiro 
Carlos Marques vota na proposta 2. Conselheiro Mário Gurtyev vota na 
proposta 1. Conselheiro Joryosvaldo Oeiras vota na proposta 1. Conselheira 
Carla Chagas vota na proposta 1. Conselheiro Horácio Luís vota na proposta 1. 
Conselheiro Mauro Fernando vota na proposta 1. Conselheiro Edílson Pereira 
vota na proposta 1. Conselheiro Helielson Machado vota na proposta 3. 
Conselheiro Micherlon Mendonça vota na proposta 1. Conselheiro José 
Casemiro vota na proposta 3. Conselheiro Gilmar Santa Rosa vota na proposta 
3. Conselheiro Paulo Vaz vota na proposta 3. Conselheiro William Tavares vota 
na proposta 1. DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá decidiu: Determinar à Diretoria 
Executiva da Amapá Previdência a remessa do inteiro teor dos autos do 
Processo nº 2020.71.601064PA ao: a) Ministério Público Estadual; b) 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá; c) Assembleia Legislativa do 
Estado do Amapá. Determinar que a Diretoria Executiva da Amapá 
Previdência, comunique ao CEP/ AMPREV, no prazo de 15 dias úteis, 
contados a partir da deliberação do Plenário, do cumprimento ou não da 
recomendação. ITEM - 6 - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE 
OS REPASSES E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES PATRONAIS - 
DIRETOR FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS: O 
Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao Diretor Financeiro e 
Atuarial, Diego da Silva Campos, o qual cumprimentou a todos os presentes, 
e após apresentou em forma de planilha 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 27/04/2021 R$ 175.163.131,18 Valores das 
Atualizações R$ 71.635.624,15 Total das Parcelas em Atraso Atualizadas até 
30/04/2021 R$ 246.798.755,33. Por fim, foi apresentado o relatório da dívida do 
Plano Financeiro - Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 
335.014.214,33 Patronal R$ 269.542.940,28; Dívida Parcelada em Atraso: 
Segurado R$ 17.463.590,20 Patronal R$ 105.951.881,41; Encargos 
(atualização e juros): Segurado R$ 94.272.421,80 Patronal R$ 99.733.883,61. 
Total Plano Financeiro: Segurado R$ 446.750.226,33 Patronal R$ 
475.228.705,30. Total Geral Dívida Plano Financeiro R$ 921.978.931,63. Plano 
Previdenciário - Poder Executivo: Dívida Corrente: Segurado R$ 
311.313.747,29 Patronal R$ 264.437.587,77; Dívida Parcelada em Atraso: 
Segurado R$ 7.173.925,48 Patronal R$ 44.573.734,09; Encargos (atualização 
e juros): Segurado R$ 77.184.121,42 Patronal R$ 70.463.435,33. Total Plano 
Previdenciário: Segurado R$ 395.671.794,19 Patronal R$ 379.474.757,19. 
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Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 775.146.551,38. Totais por situação 
da dívida: Corrente R$ 1.180.308.489,67; Parcelado R$ 175.163.131,18; 
Encargos R$ 341.653.862,16; Consolidado R$ 1.697.125.483,01. Ressalta-se 
que os valores atualizados são de até 30/04/2021. 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 - 7 - 
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO 
DE INVESTIMENTOS DO  MÊS DE MARÇO 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 o relatório 
referente ao mês de março, ainda não tinha sido finalizado, porém o 
demonstrativo de investimentos que é a consolidação da posição dos ativos da 
Carteira de Investimentos da Amapá Previdência havia sido encaminhado a 
Secretaria do CEP, para ser disponibilizado a todos os Conselheiros. Ato 
contínuo passou a apresentação das planilhas com os Demonstrativos de 
Consolidação dos Ativos da Carteira, disponibilidade dos recursos por 
Instituição e enquadramento legal, referente a posição de março/2021, em 
31/03/2021, e assim que o relatório for concluído irá encaminhar aos 
Conselheiros. Ato contínuo foi apresentado às informações do Plano Financeiro 
- Disponibilidade dos Recursos por Instituição Financeira. Banco do Brasil: 
Carteira Administrada de Títulos Públicos Federais R$ 1.403.621.062,76, 
Fundos de Renda Fixa R$ 36.023.120,32, Fundos de Renda Variável R$ 
20.351.740,38, Fundos de Investimentos no Exterior R$ 48.580.217,61. Saldo 
em contas R$ 25.017,31. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
1.508.576.141,07. Caixa Econômica Federal: Fundos de Renda Fixa R$ 
404.431.035,50, Fundos de Renda Variável R$ 25.010.820,73, Fundos de 
Renda Variável - Multimercado R$ 0,00, Fundos de Investimentos no Exterior 
R$ 88.307.587,52. Saldo em contas R$ 2.524,82. Recurso total aplicado em 
Produtos da Instituição R$ 517.749.443,75. Itaú Unibanco S/A: Fundos de 
Renda Fixa R$ 149.848.279,69, Fundos de Renda Variável R$ 226.626.674,86, 
Fundos de Renda Variável - Multimercado R$ 14.968.651,34. Saldo em contas 
R$ 888,46. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
391.443.605,89. Banco Santander S/A: Fundos de Renda Fixa R$ 
125.865.372,35, Fundos de Investimentos no Exterior R$ 27.071.891,05. Saldo 
em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
152.937.263,40. Banco BTG Pactual: Carteira Administrada de Títulos Públicos 
Federais R$ 225.380.102,70, Fundos de Renda Fixa R$ 61.762,62, Fundos de 
Renda Variável R$ 12.786.932,17. Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total 
aplicado em Produtos da Instituição R$ 238.228.797,49. Queluz Gestão de 
Recursos Financeiros LTDA: Fundos de Renda Variável R$ 6.540.580,18. 
Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
6.540.580,18. Pátria Investimentos LTDA: Fundos de Renda Variável R$ 
5.936.370,3. Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado em Produtos da 
Instituição R$ 5.936.370,31. AZ QUEST Investimentos LTDA: Fundos de 
Renda Variável R$ 101.073.189,99. Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total 
aplicado em Produtos da Instituição R$ 101.073.189,99. BRZ Investimentos 
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LTDA: Fundos de Renda Variável R$ 990.708,68. Saldo em contas R$ 0,00. 
Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 990.708,68. ICATU 
Vanguarda Gestão de Recursos LTDA: Fundos de Renda Variável R$ 
52.116.020,05. Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado em Produtos 
da Instituição R$ 52.116.020,05. Banco Safra S/A: Fundos de Renda Variável 
R$ 10.453.060,97, Fundos de Renda Variável - Multimercado R$ 
29.851.553,43, Fundos de Investimentos no Exterior R$ 14.700.213,25. Saldo 
em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
55.004.827,65. VINCI EQUITIES Gestora de Recursos LTDA: Fundos de 
Renda Variável R$ 11.461.735,11, Fundos de Renda Variável - Multimercado 
R$ 0,00. Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado em Produtos da 
Instituição R$ 11.461.735,11. Total saldo contas R$ 28.430,59. Total da 
disponibilidade dos recursos aplicados no Plano Financeiro R$ 
3.723.391.341,37. O Plano Financeiro teve rendimento líquido positivo no mês 
de março de R$ 15.038.133,75. Plano Previdenciário - Disponibilidade dos 
Recursos por Instituição Financeira. Caixa Econômica Federal: Carteira 
Administrada de Títulos Públicos Federais R$ 525.787.495,50, Fundos de 
Renda Fixa R$ 265.069.012,09, Fundos de Investimentos no Exterior R$ 
26.083.155,84. Saldo em Contas R$ 957,32. Recurso Total Aplicado Em 
Produtos da Instituição R$ 816.939.663,43. Banco do Brasil S/A: Fundos De 
Renda Fixa R$ 135.069.506,04, Fundos de Renda Variável R$ 7.546.042,96, 
Fundos de Investimentos no Exterior R$ 25.054.665,35. Saldo em Contas R$ 
0,00. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 167.670.214,35. 
Banco BTG PACTUAL: Fundos de Renda Fixa R$ 3.332.790,02, Fundos de 
Renda Variável R$ 43.294.338,03. Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total 
aplicado em Produtos da Instituição R$ 46.627.128,05. Banco Bradesco S/A: 
Fundos de Renda Fixa R$ 45.360.731,28, Fundos de Renda Variável R$ 
49.358.727,23. Saldo em contas R$ 322,25. Recurso total aplicado em 
Produtos da Instituição R$ 94.719.458,51. Itaú Unibanco S/A: Fundos de 
Renda Fixa R$ 17.761.678,88, Fundos de Renda Variável R$ 28.109.172,33. 
Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
45.870.851,21. Banco SANTANDER S/A: Fundos de Renda Fixa R$ 
6.451.724,23, Fundos de Investimentos no Exterior R$ 20.639.695,11. Saldo 
em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado em Produtos da Instituição R$ 
27.091.419,34. AZ QUEST Investimentos LTDA: Fundos de Renda Variável R$ 
50.417.677,49. Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado em Produtos 
da Instituição R$ 50.417.677,49. ICATU Vanguarda Gestão de Recursos LTDA: 
Fundos de Renda Fixa R$ 18.982.259,40, Fundos de Renda Variável R$ 
30.019.108,65. Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado em Produtos 
da Instituição R$ 49.001.368,05. QUELUZ Gestão de Recursos Financeiros 
LTDA: Fundos de Renda Variável R$ 6.661.252,09. Saldo em contas R$ 0,00. 
Recurso total splicado em Produtos da Instituição R$ 6.661.252,09. VINCI 
EQUITIES Gestora de Recursos LTDA: Fundos de Renda Variável R$ 
20.580.375,98. Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado em Produtos 
da Instituição R$ 20.580.375,98. Banco SAFRA S/A: Fundos de Investimentos 
no Exterior R$ 20.559.856,85. Saldo em contas R$ 0,00. Recurso total aplicado 
em Produtos da Instituição R$ 20.559.856,85. Total Saldo contas R$ 1.279,57. 
Total da disponibilidade dos recursos aplicados no Plano Previdenciário 
R$1.346.139.265,35. O Plano Previdenciário obteve rendimento líquido de R$ 
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9.649.090,38. No consolidado das Carteiras, a Carteira total da AMPREV em 
recurso disponível ficou em R$ 5.069.560.316,88, e o rendimento positivo no 
mês, considerando o Plano Financeiro somado com o Plano Previdenciário de 
rendimento líquido de R$ 24.687.224,13. Resumo da disponibilidade dos 
Recursos por Instituição Financeira, o Banco do Brasil com 33,07% de recursos 
aplicados, Caixa Econômica Federal 26,33%, Banco Bradesco S/A 15,31%, 
Itaú Unibanco S/A 8,63%, Banco BTG PACTUAL 5,62%, AZ QUEST 
Investimentos LTDA 2,99%, Banco Santander S/A 3,55%, ICATU Vanguarda 
Gestão de Recursos LTDA. 1,99%, VINCI EQUITIES Gestora de Recursos 
LTDA. 0,63%, Banco SAFRA S/A 1,49%, QUELUZ Gestão de Recursos 
Financeiros LTDA 0,26%, Pátria Investimentos LTDA 0,12% e BRZ 
Investimentos LTDA 0,02%. Em termos de produtos de investimentos o Plano 
Financeiro fechou com total de 58 produtos de investimentos e o Plano 
Previdenciário com 38 produtos de investimentos. Referente ao 
enquadramento legal da Carteira da AMPREV, nos limites da Resolução nº 
3.922/2010-CMN, o Coordenador do CIAP, ressaltou que no produto de 
investimentos Bradesco FIC FI em ações Ibovespa Valuation o fundo 
desenquadrou em 15,75%, ocorrendo que a Amapá Previdência de acordo com 
a Resolução nº 3922/2010-CMN e com a Política de Investimentos da 
AMPREV para o exercício de 2021, só pode ter recursos aplicados em relação 
ao patrimônio desse fundo até 15% do patrimônio desse fundo, a AMPREV 
ultrapassou 0,75% até a data de 31/03/2021, esse desenquadramento não foi 
por culpa da AMPREV, isso se chama de desenquadramento passivo, 
aconteceu porque outros cotistas do mesmo fundo resgataram recursos, porém 
essa situação já foi resolvida agora em abril, com o resgate total desse fundo, 
então essa situação não irá se repetir, na competência do mês de abril. Foram 
apresentados ainda, os Demonstrativos de Rentabilidades da Carteira da 
AMPREV 2021, dando destaque ao mês de março, onde o Plano Financeiro 
fechou o mês com rentabilidade positiva em 0, 40% e o Plano Previdenciário 
com rentabilidade positiva em 0,72%. A Carteira total consolidada fechou o 
mês com rentabilidade positiva em 0, 49%.  Quanto à rentabilidade acumulada 
da Carteira de Investimentos da AMPREV e da Meta de Rentabilidade IPCA (+) 
5,44% a.a, no mês de março foi de 1,37%, e no acumulado de janeiro a março 
a Meta de Rentabilidade está em 3,40%. No Plano Financeiro a rentabilidade 
no mês foi de 0,41%, e no acumulado do ano está negativo em -1,56%. No 
Plano Previdenciário a rentabilidade no mês foi de 0,72%, e no acumulado ano 
está negativo em -1,20%. O Consolidado da Carteira no mês foi positivo em 
0,49% e no acumulado do ano está negativo em -1,47%. Isso até 31/03/2021. 
O Rendimento em comparação com o valor da Meta de Rentabilidade no Plano 
Financeiro está -45,80%, no Plano Previdenciário está -35,36%, e no 
consolidado da Carteira está em -43,07%, isso significa que está a baixo da 
Meta de Rentabilidade. Após apresentação, o Presidente Rubens concedeu a 
palavra aos Conselheiros para que pudessem tirar suas dúvidas. Não houve 
manifestação por parte dos Conselheiros. Por fim, o Presidente informou que 
os valores apresentados irão ser mensalmente atualizados e disponibilizados a 
todos os Conselheiros. ITEM - 8 -  COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O 
Presidente Rubens Belnimeque informou que o 13ª salário dos aposentados e 
pensionistas civis e militares da Amapá Previdência foi pago no dia 15 do mês 
corrente. Informou ainda, que após análise realizada pela Procuradoria Jurídica 
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da AMPREV concernente a possibilidade de aumento na margem dos 
consignados, a AMPREV estará aumentando a margem dos consignados em 
5%, que hoje é 30% passará a ser liberado 35% de margem de consignados 
aos aposentados e pensionistas. O Presidente Rubens falou que a AMPREV 
vem buscando formas de melhor atender aos segurados, aposentados e 
pensionistas, garantindo toda segurança necessária, e que uma das formas 
encontradas foi à realização do atendimento mediante agendamento pelo site 
da AMPREV, bem como disponibilizou também a ferramenta WhatsApp 
institucional para atendimento online possibilitando que as dúvidas e serviços 
mais simples sejam revolvidos de forma mais célere, deixando e atendimento 
presencial para os casos mais complexo. Por fim, informou que o pedido de 
prorrogação dos mandatos dos Conselheiros do CEP e COFISPREV, foi 
protocolado no Palácio do Governo do Estado na semana seguinte da 3ª 
Reunião Ordinária, e que infelizmente a reunião com o Governador foi muito 
adiada, pois foi um período muito conturbado. O Presidente falou ainda, que 
teve uma primeira conversa com o Governador onde explicou o assunto, e 
depois tiveram outra reunião para falar também sobre a dívida e novamente 
sobre a prorrogação dos mandatos, a dúvida levantada é se realmente poderia 
ser feito por decreto e a priori o representante da PGE entendeu que não, mas 
o Governador enviou uma consulta à Procuradoria Jurídica do Estado, e o 
Presidente acredita que nos próximos dias haverá resposta para esse 
questionamento, se vai poder atender ou não o pedido do Conselho, assim que 
houver uma resposta definitiva será noticiado no grupo do Conselho. ITEM - 9 - 
COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS:  Conselheiro Micherlon Mendonça 
falou que a mudança da Lei Previdenciária Estadual está sendo trabalhada, e 
gostaria de solicitar que antes de qualquer aprovação, encaminhamento para o 
Poder Executivo ou do Poder Executivo para Assembleia Legislativa, que 
passe pelo CEP e que seja montado uma comissão para fazer uma análise 
técnica com relação ao novo enquadramento da própria legislação federal 
previdenciária, onde houve a mudança em 2019. O Conselheiro solicitou que 
seja feito o enquadramento, e que antes da sua aprovação seja passado essa 
minuta para conhecimento de todos os Conselheiros com a devida 
apresentação para o Plenário do CEP. O Conselheiro Micherlon falou ainda, 
sobre o prazo das aposentadorias dos servidores militares, que vem sendo 
frequentemente questionado que os processos estão tramitando e o prazo para 
enquadramento desses servidores está demorando, e que vinha se deliberando 
que o prazo seria de 30 dias prorrogável por mais 30 dias. Foi feito uma 
tratativa com o Comando da Polícia Militar na qual foi representada pelos dois 
subcomandantes e o chefe de gabinete do Comando Geral, conseguiu-se 
adequar junto com a própria solicitação da Diretora, mas se queria alinhar 
também essa aposentadoria para não prorrogar por muito tempo com relação 
ao pedido de aposentadoria. Por fim, solicitou esclarecimento quanto à 
mudança dos pagamentos dos aposentados e pensionistas civis e militares, 
pois antes tinha um planejamento para o dia 25 de cada mês e às vezes saia 
até antes, mas nunca perto do pagamento do Governo do Estado. O 
Conselheiro foi questionado do porquê que a folha de pagamento da AMPREV 
já estava se igualando a folha de pagamento do Estado, mesmo por que a 
AMPREV era independente tinha o seu recurso próprio e desde o início da 
AMPREV o seu pagamento era efetuado até o dia 25 do corrente mês. O 
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Presidente Rubens informou que, com relação à Lei no âmbito da AMPREV 
será submetido antes ao CEP. Quanto às aposentadorias dos militares o 
Presidente falou que gostaria de participar dessas reuniões com os 
representantes dos servidores militares, a Diretora da DIBEM e o Comando 
Militar para a AMPREV expor suas dificuldades. Acontece que a aposentadoria 
militar praticamente ela é toda feita no Quartel e o processo vem para 
AMPREV para uma análise material em termos de documentação e checar se 
houve alguma falha no enquadramento, sendo feito também a simulação do 
valor para ver se tem direito ou não, uma análise mais simples. O que vem 
ocorrendo é que o processo fica muito tempo fora da AMPREV e quando chega 
ele já vem com o prazo de 30 dias meio que extinto, gerando uma situação 
complicada, que também é um dos motivos da resposta do pagamento. Quanto 
aos civis nos últimos 4 anos dobrou o número de aposentados e pensionistas, 
gerando uma responsabilidade na folha. O Presidente falou que quando entrou 
na AMPREV a folha era de R$ 6 milhões de reais, hoje já estar se chegando 
em R$ 19 milhões de reais, então a demanda para gerar essa folha não é a 
mesma que se tinha alguns anos atrás, que o processamento era rápido. Falou 
ainda, que AMPREV também tem alguns prazos internos, por exemplo: os 
consignados chegam a partir do dia 10, o próprio SISOBI que o INSS envia 
chega dia 13, 14, então estava se lutando muito para fechar essa folha e pagar 
no dia 25, ficando inviável, por essa razão foi feito o calendário para aumentar 
um dia dois até se adequar, se sabe que é ruim, mas infelizmente surgiu essa 
necessidade  administrativa que não tinha como não mudar. Por fim, o 
Presidente esclareceu que quando for possível irá sim antecipar o pagamento 
sem problema algum, mais de regra seguirá as datas previstas no calendário 
publicado até por questão de planejamento. Conselheiro Horácio Luís Bezerra 
falou que no início do ano o Conselho deliberou que iria ser realizada uma 
reunião para homenagear o Conselheiro Lindoval Alcântara, e seria bom que 
essa reunião pudesse ser realizada antes do termino dos mandatos, já que os 
Conselheiros conviveram com o Conselheiro Lindoval. Solicitou ainda, que se o 
Presidente pudesse designar essa reunião para o mês de maio na reunião 
ordinária ou eventualmente em uma reunião extraordinária para que todos os 
membros do CEP possam prestar essa homenagem ao Conselheiro Lindoval, e 
se possível com a presença dos familiares dele. O Presidente Rubens informou 
que até o final do mês de maio será realizada a reunião em homenagem do 
Conselheiro Lindoval Alcântara. Conselheiro Edílson Marques solicitou 
informações de quando será liberada a margem de 35% nas cartas de 
consignados para os aposentados e pensionistas da AMPREV, bem como a 
partir de quando será possível ter acesso ao consignado online sem a 
necessidade de carta de margem. E assim que tiver uma data definida que seja 
dada publicidade no site da AMPREV, para ficar mais oficial. Por fim, falou que 
tem muitos segurados e aposentados que fizeram algumas reclamações na 
Ouvidoria e reclamam que não tiveram respostas, isso deveria ser verificado. O 
Presidente Rubens informou que a data exata ainda não tem, mas que a Caixa 
Econômica já fechou contrato e que está também avalizando como Banco do 
Brasil e com o Banco Bradesco, assim que os três contratos tiverem fechados 
se não tiver nenhum empecilho será divulgada a data de imediato. Será 
publicada uma nota no site da AMPREV e será enviado um card para todos os 
Conselheiros ajudarem a divulgar nas redes sociais. O Consignado online já 
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está sendo utilizado na folha, está processando internamente, e o Banco do 
Brasil que é uma das principais instituições financeiras que movimenta o 
consignado da Amapá Previdência, depois de muita pressão assinou o 
contrato, e agora na virada do mês será informada a data exata. No que se 
refere à Ouvidoria o Presidente solicitou ao Conselheiro Edílson que lhe envie 
as reclamações para checar o que houve, e dar o devido retorno ao 
Conselheiro. Conselheiro Mauro Fernando Parente falou que a Avaliação 
Atuarial da AMPREV está vencendo no final do mês de abril, de acordo com a 
Portaria que já foi prorrogada até o final de abril. O Conselheiro Mauro solicita 
informações se já tem alguma perspectiva de apresentação, e se vai haver as 
três reuniões para apresentação de acordo com a metodologia aprovada pelo 
CEP. O Presidente Rubens informou que com relação ao Cálculo Atuarial a 
AMPREV está trabalhando intensamente, o layout mudou e foi recebido hoje 
(27) com o novo layout e a parte interna do COMPREV, dos benefícios civis e 
militares estão concluídos, estão finalizando com a Divisão de Mercado 
referente aos rendimentos, mas já está praticamente concluído. O TJAP enviou 
hoje (27) já no novo layout, ALAP, TCE e MP foram reiterados hoje pela manhã 
o pedido, mas está bem adiantado e o Presidente acredita que até sexta-feira 
(01/05) eles enviam. E a SEAD está bem adiantada também, já foi passado o 
layout, já veio uma prova e estão fazendo modificações e acreditasse que vai 
ser finalizada essa semana. E se o procedimento for parecido ao do ano 
passado a AMPREV vai fornecer as folhas em PDF, o balanço e eles irão 
verificar se as informações estão de acordo e centralizadas. O Presidente 
Rubens falou que na sua perspectiva o Cálculo esteja finalizado até o final do 
mês de maio, e o quanto antes fique pronto será marcada reunião para 
apreciação e deliberação do CEP. Conselheiro William Tavares falou que 
gostaria de fazer um esclarecimento e um reconhecimento pessoal que “eu me 
encontro internado ainda no hospital São Camilo há 16 dias em razão da 
COVID que também acometeu o meu pai, que infelizmente faleceu, não 
resistiu, e acabei pegando a COVID e permanecendo aqui, o pior já passou, 
estou na fase de recuperação final com previsão de alta para o dia 02. Eu 
gostaria de agradecer as palavras do Conselheiro Mauro e através dele aos 
demais Conselheiros que solidarizaram a essa perda, foram muitas na 
verdade, nossas aqui na AMPREV que nos causam um sentimento de falta, 
mas nós somos cristãos, somos pessoas que acreditamos em Deus, que temos 
fé e esperança que esses nossos amigos, nossos familiares estão em um bom 
lugar. E fazer um reconhecimento Presidente, pessoal ao nobre Conselheiro 
Presidente da Comissão da Reforma do Regimento Interno do CEP pelo 
dinamismo no trabalho e os demais Conselheiros que dela participam, e pedir 
desculpas pelas minhas faltas, não foram causadas por questões além da 
minha vontade de força maior, mas quero reconhecer o excelente trabalho que 
eles vem desenvolvendo e agradecer a atenção de vocês e a solidariedade que 
tenho recebido, pensamentos positivos isso foi muito importante para minha 
recuperação. Muito obrigado! ”. ITEM - 10 - 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 dois minutos, e para constar eu, Lusiane 
Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será 
assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte e sete de abril 
de dois mil e vinte um. 
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