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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 1 

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

 3 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, na sala virtual google.meet, 4 
às quinze horas e três  minutos, teve início a quarta Reunião Ordinária do Conselho 5 
Estadual de Previdência do Estado do Amapá, a primeira por videoconferência, presidida 6 
pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou os Conselheiros e 7 
fez referência à ferramenta meet.google, disponibilizada pelo Prodap, por 120 dias 8 
gratuitos para a realização de reuniões de trabalho pelo Governo do Estado. Comunicou 9 
que um servidor da Amprev foi diagnosticado pelo novo coronavírus e outro perdeu sua 10 
mãe recentemente e com isso mostra a necessidade de continuar a prevenção e 11 
resguardar a ida ao plenário para a execução das Reuniões do colegiado. Disse ainda 12 
sobre o andamento de processos de aposentadoria que totalizavam até a data registrada 13 
na reunião, 30 processos finalizados aguardando a assinatura dos decretos, que por hora 14 
estavam suspensos temporariamente no Palácio do Governo. O Presidente 15 
excepcionalmente solicitou ao Conselheiro Mauro, que fizesse a oração do pai nosso em 16 
nome de todos os enfermos, hospitalizados ou em tratamento em casa, que assim o fez. 17 
Em seguida, a secretária Luana Picanço de Sousa Braga apresentou o ITEM - 1 - EDITAL 18 
DE CONVOCAÇÃO: número quatro de dois mil e vinte, o qual convoca os membros do 19 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente 20 
Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para 21 
fazerem-se presentes na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE 22 
QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, presente, CARLOS LUIZ 23 
PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO 24 
GURTYEV DE QUEIROZ, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO 25 
LUÍS BEZERRA COUTINHO, presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 26 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; HELIELSON DO AMARAL 27 
MACHADO, presente; MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; JOSÉ 28 
CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, 29 
presente; PAULO DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, 30 
presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: não houve apresentação de 31 
justificativas. ITEM - 4 – APROVAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 32 
17/03/2020:  O Presidente colocou em discussão a aprovação da minuta da Ata 33 
apresentada pela então secretária substituta do CEP. DELIBERAÇÃO: recebidas duas 34 
manifestações de sugestão, e sem objeções quanto ao conteúdo, foi aprovada a Ata da 35 
reunião realizada no dia dezessete de março do ano de dois mil e vinte. ITEM - 5 –. 36 
VOTAÇÃO – Processo nº 2019.61.701660 – Análise dos Balancetes Contábeis 37 
AMPREV, referente ao I Quadrimestre de 2019- RELATORIA DO CONSELHEIRO 38 
WILLIAN TAVARES, que concedida a palavra saudou a todos os participantes e inicia 39 
fazendo uma observação quanto aos números constantes no Parecer do Conselho Fiscal 40 
da Amprev, e que foram distribuídos ao colegiado e sendo desnecessário a leitura dos 41 
números. O Conselheiro William Tavares da Silva iniciou a leitura de seu relatório que 42 
trata sobre os autos de análise do Relatório dos Balancetes Contábeis do Iº Quadrimestre 43 
do Exercício de 2019 da Amapá Previdência - AMPREV, com os balancetes de verificação 44 
e notas explicativas de janeiro a abril/2019 e relatório, parecer e voto do Conselho Fiscal 45 
da Amapá Previdência - COFISPREV/AMPREV. Do Balanço Patrimonial, o conselheiro 46 
William manifestou que os relatórios apresentados demonstram situação de equilíbrio de 47 
saldos entre Ativo e Passivo, embasando procedimentos de apuração do resultado no 48 
período, atos estes elementares aos procedimentos contábeis, conforme demonstração 49 
apresentada no relatório e que todos tiveram acesso a arquivo. No Ativo estão 50 
representadas a situação dos bens e direitos da AMPREV sendo que no Ativo Circulante, 51 
os valores de Caixa e Equivalentes de Caixa e de Investimentos estão demonstrados na 52 
tabela que foi apresentada: Caixa e Equivalente Caixa R$ 151.018,62 e Investimentos e 53 
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aplicações temporárias a curto Prazo R$ 4.170.847.314.56. Os saldos de Caixa e 54 
Equivalentes de Caixa sofreram redução significativa em relação ao quadrimestre 55 
anterior, cujo saldo era R$ 2.634.160,27. Essa redução deve-se à transferência 56 
automática para os fundos de investimentos de aplicação imediata, elevando assim, as 57 
aplicações de curto prazo em 6,08%. Segundo o conselheiro William Tavares, 58 
comparando o saldo do extrato bancário com o saldo contábil, conforme relatório da 59 
COFISPREV, ficou pendente de conciliação o valor de R$ 102,71, haja vista que não 60 
foram disponibilizados os extratos bancários das contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.05 com 61 
saldo de R$ 82,42; 1.1.1.1.1.06.02.12 com saldo de R$ 0,49; 1.1.1.1.1.06.03.04 com 62 
saldo de R$ 1,00 e 1.1.1.1.1.06.03.08 com de R$ 18,80. Também houve créditos de 63 
valores devolvidos e depósitos não identificados no valor total de R$ 4.694,62, que não 64 
foram apropriados pela contabilidade. Dos valores debitados nas contas bancárias, 65 
89,73% se refere a bloqueio judicial e 10,27% são pagamentos a maior, pagamento feito 66 
em duplicidade e juros e multas, que não foram lançados pela contabilidade como 67 
redução de disponibilidades. Considerando que não foram debitadas as saídas relatadas 68 
no parágrafo anterior no montante de R$ 81.232,88 e os ingressos não registrados no 69 
valor de R$ 4.694,62, o saldo real disponível no final do quadrimestre é de R$ 74.480,37, 70 
incluso o valor pendente de conciliação de R$ 102,71, segundo apresentado pelo 71 
conselheiro relator. Discorrendo sobre Créditos Previdenciários a Receber de Curto 72 
Prazo, esse grupo de contas representa a composição e totalização dos créditos a 73 
receber de curto prazo dos poderes. Contabilmente é composto pelo Crédito a Receber 74 
a Curto Prazo e pelo Crédito Previdenciário a Receber a Curto Prazo – Parcelamento, 75 
perfazendo o total de R$ 783.279.319,10. Do total do saldo dos Créditos Previdenciários 76 
a Receber a Curto Prazo, 44,93% é do Plano Previdenciário e 55,07% e do Plano 77 
Financeiro. O conselheiro William Tavares destaca que, do total dos créditos a receber 78 
a curto prazo, mais de 77% é devido pelo Poder Executivo e quase 22% é devido pela 79 
Polícia Militar. No período de janeiro a abril de 2019 o valor recebido da conta de 80 
parcelamento foi de apenas R$ 9.250.962,52, sendo que esse recebimento caiu de R$ 81 
5.531.286,37 em janeiro/2019 para R$ 557.587,12 em abril/2019, com o valor total dos 82 
recebimento no 1° quadrimestre/2019, totalizando R$ 9.250.962,52, correspondendo a 83 
4,35% do saldo a receber, números apresentados em relatório. Desse montante, a dívida 84 
do Poder Executivo corresponde a 81,05% e da Polícia Militar a 16,76%. O conselheiro 85 
ressalta em sua relatoria que o Poder Executivo não recolheu nenhum valor em fevereiro 86 
e abril e a Polícia Militar abateu sua dívida apenas no mês de fevereiro. Quanto a 87 
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente, o saldo registrado nessa 88 
conta contábil remonta a dezembro/2017, decorrente de pagamento em duplicidade de 89 
benefícios a servidor, no valor de R$ 1.857,65. Transcorrido todo o exercício de 2018 e o 90 
1° quadrimestre/2019 ainda continua pendente de solução pela Divisão de Tesouraria – 91 
DITES. Sobre o Ativo Realizável a Longo Prazo – Reparcelamentos a Longo Prazo Plano 92 
Previdenciário, no valor de R$ 1.864.939.919,18 está demonstrado que os direitos da 93 
AMPREV registrados nessa conta são reparcelamentos do Poder Executivo 83%, da 94 
Polícia Militar 15%, Assembleia Legislativa 1% e Tribunal de Justiça 1%. A redução do 95 
saldo dessa conta em 7,5% observada no 1° quadrimestre/2019, equivalente a R$ 96 
151.171.352,52 ocorreu em virtude de um fato permutativo, haja vista que esse valor foi 97 
transferido para a conta de recebível de parcelamento a curto prazo. Quanto aos ativos 98 
imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da 99 
depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas e leva em 100 
consideração a vida útil dos bens. Outros gastos são contabilizados apenas quando há 101 
aumento nos benefícios econômicos do respectivo item do imobilizado. Qualquer outro 102 
tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa, quando incorrido. O conselheiro 103 
William destacou a ausência de informações sobre a composição e critérios de 104 
mensuração do Ativo Imobilizado e Depreciação, comprometendo qualquer manifestação 105 
técnica a respeitos dos saldos informados. No Passivo ficaram demonstradas as 106 
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obrigações com terceiros da AMPREV, de ordem previdenciária e operacional. Os 107 
registros das folhas de benefícios e de salários com seus respectivos encargos sociais 108 
são contabilizados pelo regime de competência, segundo apresentado no relatório. Os 109 
Passivos Circulante e Não Circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou 110 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a 111 
data da demonstração financeira. Quando aplicável, são registrados com base em taxas 112 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. O saldo 113 
correspondente à Provisão do passivo não circulante- Provisão Matemática 114 
Previdenciária a Longo Prazo, é o resultado de cálculos atuariais elaborados em 2017, 115 
ajustados e contabilizados em 31/12/2018, resultando no valor de R$ 1.178.049.260,52. 116 
Quanto ao Patrimônio, no 1° quadrimestre/2019 houve um crescimento de 6,27% nesse 117 
grupo patrimonial, em virtude do superávit no valor de R$ 330.328.848,33. No item  receita 118 
efetivamente arrecadada, pelas contribuições patronais (Intra-Orçamentária) e retida dos 119 
servidores ativos, inativos e pensionistas, juntamente com as aplicações em segmento 120 
de renda fixa e variável, carteira administrativa do Banco do Brasil, Caixa Econômica 121 
Federal e BTG Pactual no mercado financeiro, assim como, as receitas relativas a 122 
parcelamento de débitos pelos poderes e as multas e juros de mora das contribuições e 123 
de parcelamentos, demonstradas conforme sua natureza nas tabelas apresentadas. 124 
Considerando o demonstrativo apresentado em tabelas numéricas, o conselheiro 125 
William Tavares, fez as seguintes considerações: a realização da Receita de 126 
Contribuições Previdenciária está 67,58% menor que o previsto para o período, sendo o 127 
maior inadimplente o Poder Executivo, que não está efetuando os devidos recolhimentos 128 
mensais; a Receita Patrimonial apresenta um superávit de 171,01% comparativamente 129 
ao orçado, em função da excelente performance do mercado de capitais recebida pelos 130 
fundos de investimentos e carteiras administradas (Compra e Venda de Títulos Públicos 131 
Federais) no período e nos grupos de contas Outras Receitas Correntes e Receitas de 132 
Capital não houve nenhuma arrecadação no período analisado. No grupo de Receitas 133 
Correntes Intra-Orçamentária, o conselheiro observa que houve queda na arrecadação 134 
de 74,55%, no comparativo orçado e realizado acumulado para o período, por falta de 135 
recebimento dos parcelamentos dos Poderes Executivo e Legislativo. O valor da Receita 136 
Acumulada de janeiro a abril de 2019 totaliza o valor de R$ 309.083.894,70, 137 
correspondendo a 85,54% realizado em relação ao orçado para o período. O valor da 138 
despesa realizada até abril/2019 corresponde ao montante de R$ 52.905.252,40, 139 
equivalendo a 14,64% do montante orçado para o período. Na execução da despesa, 140 
constatou-se que nas contas discriminadas nas tabelas, o gasto foi maior que o orçado 141 
para o período. Sobre o demonstrativo de Parcelamentos, o conselheiro constata que no 142 
curto prazo o parcelamento do Poder Executivo somado ao da Polícia Militar corresponde 143 
a 97,81% do total dos parcelamentos a receber no curto prazo, haja vista que segundo o 144 
relator e números apresentados nos autos, esses dois entes não honram adequadamente 145 
com o pagamento dos acordos firmados. Ressaltou que a Assembleia Legislativa também 146 
não está honrando adequadamente os acordos firmados, não efetuando as quitações nos 147 
meses de fevereiro/2019 e abril/2019. Sobre a sua Análise, o conselheiro relator 148 
William Tavares constata que no item Do Caixa e Equivalentes de Caixa – foi identificada 149 
divergência entre o saldo financeiro e o saldo contábil: R$74.377,66 informado no extrato 150 
bancário para R$ 151.028,62 registrado no salto contábil; Das Variações Patrimoniais 151 
Diminutivas Pagas Antecipadamente – ausência de medidas administrativas que 152 
equacione a pendência no valor de R$ 1.857,65 em relação à restituição de pagamento 153 
realizado em duplicidade no mês de dezembro/2017; Do Demonstrativo de Avaliação 154 
Atuarial – continua o resultado do cálculo atuarial 2018, ano base 2017 no valor de R$ 155 
1.178.049.260,52; Do controle de devedores – foi constatado que do total dos 156 
parcelamentos de curto prazo o Poder Executivo somado ao da Polícia Militar é o maior 157 
devedor, com 97,81%, sendo preocupante o fato de que esses Órgãos não estão 158 
honrando adequadamente os parcelamentos firmados; Das despesas pagas – as 159 
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despesas pagas no período de um modo geral apresentam desembolsos abaixo do que 160 
está orçado, no entanto, desembolsou R$ 5.422.989,99 além do valor do orçamento para 161 
o período, o que demonstra para o conselheiro relator, uma falta grave em termos de 162 
planejamento; Do Imobilizado – ausência de informações sobre a composição e critérios 163 
de mensuração do Ativo Imobilizado e Depreciação compromete qualquer manifestação 164 
técnica a respeito dos saldos informados. Após análise manifestada, o conselheiro 165 
William Tavares finaliza sua relatoria apresentando as seguintes recomendações: 1- A 166 
implementação de ferramentas para maior controle dos registros contábeis, objetivando 167 
que os saldos contábeis espelhem adequadamente os saldos financeiros; 2- Sejam 168 
produzidas as informações sobre a composição e critérios de mensuração do Ativo 169 
Imobilizado e da Depreciação, com vista a suportar as exigências técnicas e legais no 170 
que concerne ao acervo patrimonial e de resultado operacional da AMPREV; 3- 171 
Resolução da pendência do saldo de Variação Patrimonial Diminutiva no valor de R$ 172 
1.857,65, referente a pagamentos em duplicidade ocorrida no mês de dezembro/2017; 4-  173 
Providências para a adequada composição e critérios de mensuração referentes às 174 
Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo, haja vista que os cálculos 175 
atuariais sejam atualizados e ajustados, considerando que o resultado registrado 176 
contabilmente data de dezembro/2017; 5- Sejam adotadas medidas administrativas que 177 
evitem o descontrole das despesas frente ao valor orçado, notadamente quanto às contas 178 
de Pensões da Extinta Guarda, Sentenças Judiciais e Despesas de Exercícios Anteriores, 179 
cujo valor de desembolso além do orçado foi no montante de R$ 5.422.989,99;6-  Adoção 180 
de providências administrativas e/ou judiciais para que os entes públicos recolham tanto 181 
os valores parcelados quanto os valores das devidas competências; 7- Que seja oficiado 182 
ao Ministério Público do Amapá para noticiar sobre a não realização dos repasses 183 
previdenciários pelos Entes Estatais, solicitando apreciação quanto a possibilidade de 184 
oferecimento de denúncia, ação civil pública ou outra medida que julgar pertinente. Do 185 
VOTO: Pelo exposto, o conselheiro relator opinou pela APROVAÇÃO, COM 186 
RESSALVAS, DOS BALANCETES DO 1° QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019, 187 
e esclareceu que achou desnecessário mencionar as aplicações em seu relatório, pois 188 
foram obedecidas todas as regras de mercado e no item Estoque é necessária a 189 
realização de um inventário para embasar a análise do Conselho Fiscal, que manifestou 190 
ser alto, porém há ausência de detalhamentos para mensuração. Após isso, submeteu à 191 
apreciação do Conselho Estadual de Previdência - CEP/ AMPREV. O Presidente do 192 
Conselho Rubens, solicitou que os demais conselheiros confirmem a inscrição de 193 
manifestações sobre o relatório apresentado que iniciou pelo Conselheiro Helielson 194 
Machado que parabenizou o relatório e solicitou esclarecimentos sobre o ponto 195 
apresentado pelo relator que versa sobre a Dívida Previdenciária da Polícia Militar, haja 196 
vista que a instituição não há autonomia administrativa e financeira, tendo como 197 
responsável a Secretaria de Administração-GEA e estando presente esta discriminação 198 
aparentou que a responsabilidade de pagamento pode ser dada ao gestor da Polícia e 199 
outro ponto é o ITEM 5 sobre o orçado e pago sobre os ex-guardas territoriais que 200 
constam na contabilidade da Amprev, e questionou ao Presidente esclarecimentos sobre 201 
esta informação de repasse constar nas Contas. O presidente Rubens esclareceu sobre 202 
o Projeto de Lei enviado ao Palácio do Governo e que há a manifestação jurídica da 203 
Procuradoria do Estado em retirar a responsabilidade da Amprev, restando apenas sanar 204 
a lacuna de mencionar qual órgão do Estado irá assumir. E sobre a contabilidade, há uma 205 
transferência de valor em uma conta específica da AMPREV, que se faz necessário 206 
contabilizar nas contas para fins de registro do processamento Financeiro entre o CNPJ 207 
do GEA e AMPREV. E sobre a ressalva de registrar as informações financeiras separando 208 
os militares dos civis ocorre desde a gestão do ex- Diretor-Presidente Sebastião 209 
Magalhães, exigência esta que até o cálculo atuarial solicita essa distinção.  O 210 
conselheiro Helielson Machado sugeriu então a mudança na nomenclatura da 211 
identificação para FUNDO MILITAR e não constar Polícia Militar. O conselheiro 212 
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Micherlon Mendonça manifestou sobre a correção no relatório do conselheiro Wiliam 213 
para não direcionar a dívida para a Polícia Militar e ressaltar que a Dívida é do Poder 214 
Executivo, separando as nomenclaturas. Outro ponto manifestado foi sobre os ônus da 215 
folha da guarda da extinta guarda territorial constar na rubrica da Amprev e solicitou 216 
esclarecimentos ao Presidente Rubens que explanou sobre a informação ser apenas 217 
repasse no balanço da Amprev, para fins de registro em uma conta exclusiva para essa 218 
transação. O presidente explicou ainda que sobre a nomenclatura, achou pertinente a 219 
manifestação dos conselheiros, porém nos ofícios de cobrança, os demonstrativos 220 
apresentados pela Diretoria Financeira já adotam as nomenclaturas adequadas. O 221 
conselheiro William fez observação quanto a análise do voto em que tais nomenclaturas 222 
são as adotadas nos relatórios do COFISPREV , e não são os relatórios que irão mudar 223 
a natureza jurídica da cobrança do débito e competência do executivo, porém não ver 224 
problemas em alterações no teor do relatório seguindo as observações sugeridas. O 225 
conselheiro Mauro parabenizou o relatório apresentado e apontou suas preocupações 226 
quanto a divergência entre o orçado e executado no quadrimestre analisado e questionou 227 
o por que a Diretoria Executiva não solicitou a devida retificação, apresentando o déficit 228 
no balanço. O presidente Rubens justificou que provavelmente isto ocorreu devido o 229 
pagamento da ação judicial dos policiais civis, gerando assim um remanejamento no 230 
orçamento e que irá solicitar que tal informação conste. O conselheiro Mauro sugeriu 231 
que nestes casos, que a gestão informe ao colegiado os devidos remanejamentos para 232 
não serem surpreendidos e solicita ainda que conste na relatoria que a partir dos 233 
relatórios de 2020, a atualização dos créditos a receber por período, principalmente dos 234 
valores a receber por competência com conta destacada, evitando que as informações 235 
não constem unificadas, pois se caracteriza como falta grave na contabilidade pública. O 236 
conselheiro William Tavares observou que tais sugestões podem estar constantes no 237 
julgamento, na decisão do colegiado, consignado em ata. O conselheiro Edilson 238 
Marques, adiantou seu voto acompanhando e parabenizando a relatoria do conselheiro 239 
william, solicitando que se assevere o item 6 e 7 do referido relatório, para respaldar o 240 
conselho e a gestão da Amprev. O Presidente do conselho ressalta que para efeitos de 241 
cobrança seguindo as recomendações, os números apresentados à época no relatório 242 
contábil, já sofreram amortização e devem ser atualizados. O conselheiro Mauro solicita 243 
então retificação de sua propositura, retirando que os valores constem por competência 244 
e sim apenas atualizados. DELIBERAÇÃO: a proposta de acréscimo dos itens de 245 
recomendações apresentados pelos conselheiros, consignados em ata, foi unificada às 246 
ressalvas do relator William Tavares. Os conselheiros presentes na reunião aprovaram 247 
à unanimidade o relatório apresentado do Processo nº 2019.61.701660 – Análise dos 248 
Balancetes Contábeis Amprev, referente ao I Quadrimeste de 2019, com as ressalvas 249 
consignadas em ata.  ITEM 6- VOTAÇÃO - Processo nº 2019.61.902406PA- Análise 250 
dos Balancetes Contábeis da AMPREV, referente ao II Quadrimestre - RELATORIA 251 
DA CONSELHEIRA MERYAN GOMES FLEXA que após concedida a palavra, saudou a 252 
todos os conselheiros e dispensando os protocolos iniciais de referência em seu relatório, 253 
destacou que os relatórios analisados referem-se aos conselheiros relatores João 254 
Florêncio e Egídio Pacheco ambos do Conselho Fiscal de Previdência da AMPREV e 255 
fazendo destaque ao despacho desta conselheira  solicitando manifestação da Diretoria 256 
Executiva quanto as recomendações apontadas na análise do Cofisprev. A conselheira 257 
relatora iniciou a leitura de sua análise, registrando a competência do Conselho Fiscal da 258 
Amapá Previdência - CONFISPREV, em dar conformidade aos atos da Diretoria da 259 
AMPREV quanto a execução orçamentária e financeira, bem como, examinar e dar 260 
parecer sobre os balancetes mensais da Amapá Previdência e submeter à apreciação do 261 
Conselho Estadual de Previdência-CEP. Nessa linha, o Relatório supracitado apresentou 262 
as demonstrações contábeis, que compreenderam os roteiros a seguir, incorporando, na 263 
análise, tabelas sintéticas e abordagens analíticas, visando facilitar a avaliação 264 
pretendida. De forma objetiva a conselheira Meryan Flexa apresentou sobre os itens: 265 
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Dos balancetes contábeis - Os relatórios apresentados demonstram situação de equilíbrio 266 
de saldos entre Ativo e Passivo, fomentando procedimentos de apuração do resultado no 267 
período, atos estes elementares aos procedimentos contábeis, conforme demonstração 268 
resumida apresentada em sua relatoria e transcrita do Relatório COFISPREV; Do 269 
detalhamento do Ativo - O relatório demonstrou as contas patrimoniais do ativo da 270 
AMPREV, fazendo uma comparação em Reais do I Quadrimestre com o II Quadrimestre, 271 
apresentando os saldos bancários por movimentação. O total do ativo (circulante e não 272 
circulante) foi de R$ 7.164.687.197,79 (sete bilhões, cento e sessenta e quatro milhões, 273 
seiscentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), 274 
conforme lido pela conselheira relatora. Continuando os itens analisados, Do 275 
detalhamento do Passivo - O relatório demonstrou as contas patrimoniais do passivo da 276 
AMPREV, fazendo uma comparação em Reais dos saldos do I Quadrimestre com o II 277 
Quadrimestre, apresentando as contas patrimoniais do passivo com respectivos saldos. 278 
O total do passivo (circulante e não circulante) foi de R$ 7.164.687.197,79 (sete bilhões, 279 
cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e sete 280 
reais e setenta e nove centavos), ressaltando que a demonstração do passivo, foram 281 
feitas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável. A 282 
conselheira relatora registrou o aumento mais significativo no passivo, e está 283 
relacionado ao patrimônio líquido que registrou um superávit em todos os meses do 284 
período analisado, perfazendo o total de R$ 383.730.660,73 (trezentos e oitenta e três 285 
milhões e setecentos e trinta mil e seiscentos e sessenta reais e setenta e três centavos), 286 
motivado significativamente pelos rendimentos dos investimentos e aplicações 287 
temporárias. Das contas de Resultados - A conta de variação patrimonial aumentativa, se 288 
deu pelas contribuições patronais e retenção dos servidores ativos, inativos e 289 
pensionistas; pelo parcelamento de débitos pelos poderes e as multas e juros de mora 290 
das contribuições, bem como, pelas aplicações no mercado financeiro, demonstradas nas 291 
tabelas em seu relatório. Quanto aos resultados da conta de variação patrimonial 292 
diminutiva, foram em sua maioria, decorrentes de despesas de sentenças judiciais e de 293 
despesas correntes de exercícios anteriores, além das despesas orçadas e realizadas 294 
das atividades meio e finalísticas da AMPREV, perfazendo um total geral de janeiro a 295 
agosto de R$ 304.002.977,50 (Trezentos e quatro milhões e dois mil e novecentos e 296 
setenta e sete reais e cinquenta centavos). Do item Controle dos devedores - O saldo em 297 
31/08/2019, referente a composição de parcelamentos a curto prazo, tanto do Poder 298 
Executivo e militares, como do Tribunal de Justiça, nos Planos Previdenciário e 299 
Financeiro, perfaz um total geral de R$ 145.220.799,40 (Cento e quarenta e cinco milhões 300 
e duzentos e vinte mil e setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). Quanto 301 
ao parcelamento a longo prazo, o valor corresponde ao mesmo do I Quadrimestre de 302 
2019, ou seja, R$ 1.864.939.919,18 (Um bilhão e oitocentos e sessenta e quatro milhões 303 
e novecentos e trinta e nove mil e novecentos e dezanove reais e dezoito centavos). A 304 
conselheira Meryan Flexa frizou que como resultado da análise dos itens citados, além 305 
das Notas Explicativas, o COFISPREV passou a relatar os resultados obtidos, emitindo 306 
08 (oito) recomendações, dentre as quais, 05 (cinco) foram apresentadas como 307 
reiterações.  Ante os registros e análise, o COFISPREV concluiu que as contas de receita 308 
e despesa referente ao II QUADRIMESTRE DE 2019, guardam conformidade com a 309 
previsão orçamentária e estão de acordo com as formalidades legais, bem como, as 310 
normas e práticas contábeis, no entanto, "ressalvando os apontamentos" foi 311 
recomendado a sua "aprovação com ressalva", grifo da conselheira relatora. Em sua 312 
segunda parte da análise relatada, a conselheira Meryan Flexa, tratou das reiteradas 313 
recomendações apontadas pelo COFISPREV e visando dar conhecimento à Diretoria da 314 
AMPREV, bem como, obter informações ou quanto à regularização de situações 315 
apontadas, a fim de dar celeridade ao exame das questões por parte do Colegiado, a 316 
Relatora encaminhou solicitação de manifestação à AMPREV, conforme documento 317 
citado no item 2, item "f". 318 
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Em resposta, constam nos autos, o Memos. 03/2020-DIEO/AMPREV, de 10/02/2020, 319 
028/2020-DICON/AMPREV, de 17/03/2020 e 026/2020-DICAM/DIFAT/AMPREV, de 320 
18/03/2020. Segundo nota da relatora, a partir de 2020, está sendo regularizada a 321 
apresentação dos Relatórios dos Demonstrativos de Investimentos ao CEP e ao 322 
COFISPREV, conforme pode ser aferido pelos registros das ATAS de reunião do CEP e 323 
deliberação do CIAP.  No item variação patrimonial diminutiva paga antecipadamente e 324 
em duplicidade o COFISPREV emitiu a Recomendação nº 6.3 – “observa-se a 325 
continuidade dos saldos de Variação Patrimonial Diminutiva pagas antecipadamente no 326 
valor de R$ 1.857,65 (um mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco 327 
centavos), com indicação de pagamentos em duplicidade no mês de dezembro/2017, 328 
transcorrido todo o exercício de 2018 e iniciado o exercício de 2019, continua pendente 329 
de solução”. Com relação ao item citado, a relatora considerou que em razão das medidas 330 
restritivas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia 331 
do Coronavírus (COVID-19), esta Relatora, solicitou o retorno do processo, com as 332 
informações produzidas, a fim de que não houvesse mais retardo na análise e 333 
apresentação da relatoria. Segundo a relatora, na página 68, identificou-se que o 334 
processo estava em circulação entre os diversos setores da AMPREV para produção de 335 
respostas dentro de cada competência, inclusive com o despacho do Diretor Financeiro 336 
e Atuarial, para remeter os autos, para a Diretoria de Benefícios - DIBEF, visando 337 
manifestação do item 6.3, do relatório, ficando, dessa forma, prejudicado o atendimento. 338 
No item Ativo Estoque e suas flutuações – o COFISPREV recomendou a realização de 339 
Inventário do Ativo Estoque e suas flutuações e como justificativa a AMPREV sinalizou 340 
que em se tratando de Inventário do estoque de materiais, a Amapá Previdência – 341 
AMPREV, possui uma Divisão de Material, Patrimônio e Compras – DMPC/AMPREV que 342 
cuida de toda a movimentação de entradas e saídas de materiais, através do sistema de 343 
estoque, parte integrante do sistema integra (Agenda Assessoria, Planejamento e 344 
Informática Ltda) e mensalmente, a Divisão de Materiais e Patrimônio encaminha à 345 
Divisão de Contabilidade, através de memorando, relatório de toda a movimentação 346 
mensal, para registro na contabilidade, fato rotineiro, no entanto, o planejamento, controle 347 
de saldos e movimentação de materiais consumidos na Amapá Previdência - AMPREV é 348 
de responsabilidade da gerência da referida Divisão. A Divisão de contabilidade registra 349 
os fatos através de documentos físicos e assinados pelo responsável, portanto, 350 
considerados como informações fidedignas. Quanto ao item Ativo Imobilizado e 351 
Depreciação o COFISPREV emitiu a Recomendação nº 6.5: reitera-se a produção de 352 
informações sobre a composição e critérios de mensuração do Ativo Imobilizado e 353 
Depreciação e a AMPREV justificou que a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 106 II, anuncia 354 
que poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis e a sua avaliação será 355 
feita pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção, e que o valor 356 
do ajuste decorrente da atualização ou da eliminação da depreciação acumulada faz parte 357 
do aumento ou diminuição no valor contábil registrado. É importante salientar que se um 358 
item do ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que toda a classe/grupo de contas 359 
do ativo imobilizado à qual pertence esse ativo seja reavaliada. Considerando a 360 
necessidade de atendimento as exigências da lei, e em função da falta de informações 361 
fidedignas que proporcione segurança nos registros contábeis dos bens do ativo 362 
imobilizado, e que a Divisão de Contabilidade exerce a função finalística com registros 363 
contábeis através de documentos legais, desde 2016, através de memorandos (38 e 364 
117/2016 – DICON/AMPREV) a referida divisão vem cobrando providências junto à 365 
Gerência Administrativa– GEAD, no sentido apresentar informações de bens 366 
patrimoniais, e a consequente contratação de empresa especializada para a conferência 367 
física e reavaliação dos bens patrimoniais, devido, grande parte dos itens patrimoniais 368 
pertencentes a Amapá Previdência - AMPREV não haver documentação comprobatória 369 
para registros e apuração da depreciação dos bens patrimoniais. Como parte integrante 370 
das sugestões apresentadas, os memorandos nº 069/2018 e 056/2019 – 371 
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DMPCCC/AMPREV, encaminhado à Gerência Administrativa para providências quanto a 372 
regularização do sistema de patrimônio da Amapá Previdência – AMPREV, inclusive 373 
foram abertas licitações para contratação, no entanto, em função do alto valor 374 
apresentado pelas empresas participantes no certame, não foi aprovado pela diretoria 375 
executiva da Amapá Previdência – AMPREV. Outro ponto importante a salientar, é que 376 
através da Portaria nº 048/2017 – AMPREV, o Diretor Presidente da Amapá Previdência 377 
– AMPREV, nomeou Comissão de Inventário, para entre outras atividades, promover o 378 
levantamento dos bens integrantes do acervo da AMPREV, no entanto, a comissão 379 
completou os trabalhos apenas com a contagem física, inclusive encontrando divergência 380 
de mais ou menos 1.000 itens entre os registros no sistema de imobilizado e a contagem 381 
física.  Sobre o item Informações sobre a composição e critérios de mensuração do 382 
Passivo Não-Circulante , a conselheira relatora Meryan Flexa mencionou que o próprio 383 
Relatório do COFISPREV aponta que os valores resultantes deu-se pelas "provisões 384 
matemáticas previdenciárias a longo prazo", há necessidade de cálculo atuarial para 385 
gerar informações atualizadas, visando a mensuração do Passivo não Circulante, 386 
considerando que o resultado data de 2018, ano base 2017, no valor de R$ 387 
1.178.049.260,52 (Um bilhão, cento e setenta e oito milhões, quarenta e nove mil, 388 
duzentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos). Segundo a relatora, quanto a 389 
esse processo, o dirigente da AMPREV vem atualizando o CEP, conforme se verifica nas 390 
Atas de registro das reuniões do Colegiado. A relatora mencionou ainda que houve 391 
manifestação no processo (fls.61), da Divisão de Controle Atuarial e Mercado - 392 
DICAM/DIFAT/AMPREV, de que "a avaliação atuarial do exercício de 2019, ano base 393 
2018, está em processo de conclusão, visto que os dados cadastrais e financeiros foram 394 
recentemente atualizados no sistema previdenciário da AMPREV. No item Controle das 395 
despesas administrativas a relatora destacou a recomendação nº 6.7- COFISPREV– 396 
sobre as medidas administrativas que mantenham as despesas previdenciárias e 397 
administrativas controladas e que a AMPREV justificou que a  Diretoria da Amapá 398 
Previdência – AMPREV, vem avançando a cada ano no processo de gestão 399 
administrativa, cujo objetivo é melhorar os controles internos, procurando gerir de forma 400 
adequada e responsável os recursos que compõem o regime de previdência próprio civil 401 
e militar, assegurando ao servidor público titular efetivo ativo, inativo e seus dependentes 402 
os benefícios prescritos na Lei nº 915/2005 e Lei nº 1813/2014, dessa forma, uma das 403 
ferramentas auxiliares utilizadas é o orçamento, inclusive, reduzindo a taxa de gastos 404 
administrativos que é garantido na Lei nº 0915/2005 de até 2% (Artigo nº 108), no entanto, 405 
anualmente a Diretoria da Amapá Previdência – AMPREV, vem reduzindo o referido 406 
percentual, com acompanhamento sistemático daquilo que foi orçado com sua efetiva 407 
realização. Como avanço nestes processos foram citados: A adesão ao Programa Pró 408 
Gestão (Diagnóstico, definição de nível, delegação das ações necessárias, cumprimentos 409 
das ações correspondentes, assim como a Implantação de um Programa de Educação 410 
Previdenciária como instrumento de valorização e integração entre os beneficiários e a 411 
Unidade Gestora. Segundo a relatora, além das recomendações, o Relatório chamou à 412 
atenção para o aumento das despesas correntes de locação de mão-de-obra, sendo que, 413 
a Divisão de Execução Orçamentária-DIEO/AMPREV, justificou o término da vigência do 414 
Contrato de Vigilância e uma nova Contratação dos serviços, em modalidades diferentes, 415 
o que acarretou em valores diferenciados, demonstrando, nos autos, a programação 416 
orçamentaria destinada para a natureza da despesa. DO VOTO: Considerando os 417 
argumentos e documentos apresentados pela AMPREV e mediante a atual situação que 418 
criou impedimentos para o atendimento de todas as sugestões apresentadas e, levando 419 
em consideração que o COFISPREV concluiu que as contas de receita e despesa 420 
referente ao II QUADRIMESTRE DE 2019, estão adequadas nos aspectos legais, de 421 
acordo com os princípios Fundamentais da Contabilidade, a relatora manifestou pela 422 
APROVAÇÃO dos Balancetes Contábeis - II QUADRIMESTRE DE 2019. O conselheiro 423 
Lindoval Alcântara, sugeriu o ajuste no termo adequado Conselho Estadual de 424 
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Previdência, ao invés de Conselho Deliberativo como citado, O Conselheiro Edilson 425 
manifestou quanto as reiterações apresentadas e não são cumpridas, e que se 426 
estabeleça os prazos e que justifiquem em seu não atendimento. Fez referência ao 427 
Conselho ser considerado órgão supremo da Amprev e que seus pedidos devem ser 428 
priorizados. A conselheira Meryan esclareceu que há de ser considerar a logística que 429 
ocorreu para o retorno do processo físico após a diligência, devido o período pandêmico 430 
e que por essa excepcionalidade não houve possibilidade de estabelecer prazo, no 431 
entanto registrou através de suas recomendações presentes no relatório. O presidente 432 
Rubens Souza explanou sobre o alinhamento realizado com o Conselho Fiscal da 433 
AMPREV sobre as recomendações e a falhas de comunicação que ocorriam, sem que a 434 
Diretoria tomasse conhecimentos sobre as mesmas e citou a realização de três reuniões 435 
de nivelamento sobre os itens recomendados, justificando e apontando as soluções 436 
tomadas. O Presidente ainda fez referência a elaboração da Portaria com membros da 437 
equipe técnica da AMPREV para sanar a questão da avaliação patrimonial da AMPREV 438 
e sobre start no processo de avaliação dos imóveis e bens. O conselheiro Micherlon 439 
Mendonça reitera a solicitação de adequação da nomenclatura como referenciado na 440 
relatoria anterior e sobre o registro patrimonial, ressaltou a necessidade de avaliação e 441 
inventário sobre os bens da Amprev, inclusive atentar ao registro do prédio sede por este 442 
ter pertencido ao antigo ex-IPEAP que pertencia ao Governo do Estado.  O Conselheiro 443 
Mauro Parente parabenizou a relatoria e reiterou sobre a divergência orçamentária 444 
constante neste relatório contábil no item receita e despesa, assim como no relatório 445 
anterior. Manifestou ainda sobre as resoluções serem comunicadas e que se crie uma 446 
rotina ordinária de nivelamento sobre estas questões discutidas no colegiado, sobre as 447 
resolutivas e que conste no relatório apresentado que nos próximos relatórios do exercício 448 
de 2020, o item créditos a receber por competência. A conselheira Meryan ressaltou a 449 
necessidade do Conselho Fiscal estreitar a relação junto à Auditoria e Diretoria Executiva 450 
para fins de registro sobre as deliberações e soluções, posteriormente serem 451 
comunicados ao Conselho. DELIBERAÇÃO: a proposta de acréscimos sugeridos pelos 452 
conselheiros, foi unificada às ressalvas da relatora Meryan Flexa, consignadas em ata. 453 
Os conselheiros presentes na reunião aprovaram, por unanimidade o relatório 454 
apresentado do Processo nº 2019.61.902406PA- Análise dos Balancetes Contábeis da 455 
AMPREV, referente ao II Quadrimestre - RELATORIA DA CONSELHEIRA MERYAN 456 
GOMES FLEXA. ITEM - 7 –COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens 457 
comunicou a todos os conselheiros sobre a adesão da Ata da Procuradoria Geral do 458 
Estado, para a aquisição de computadores e que anterior a pandemia, estava na fase de 459 
solicitação junto à empresa fornecedora, totalizando ao todo 100 equipamentos. O 460 
Presidente ressaltou sobre o trabalho na rotina do expediente da Amprev, que passou a 461 
se reinventar e adotou o uso ao Prodoc e Sigdoc para assinatura eletrônica e envio de 462 
documentos e processos virtuais, assim em um futuro próximo, os processos de 463 
concessão de benefícios passarão a ser virtuais e o programa papel zero passará a 464 
vigorar. Citou ainda sobre o relatório de produtividade que a Diretoria da Amprev elaborou 465 
a cada portaria de teletrabalho, constando os números quanto as tarefas realizadas pela 466 
AMPREV durante a pandemia, centralizando o atendimento ao público pelo filtro da 467 
Ouvidoria da instituição. O Presidente solicitou ainda colaboração da Secretaria de 468 
Administração quanto à mudança no fluxo de homologações de licenças médicas dos 469 
servidores do Estado, levando em consideração a Emenda Constitucional nº103/2019, 470 
em que o Regime Próprio não deverá arcar com essa despesa, sendo configurada por 471 
não previdenciária. Ressaltou ainda sobre a Diretoria Executiva estar avaliando o 472 
adiantamento do 13º salário e se seria deliberado pelo Conselho Estadual. Comunicou 473 
sobre a suspensão temporária do contrato de prestação de serviço de estágio 474 
remunerado, a fim de se respaldar legalmente e que após a normalidade irá retornar com 475 
a prestação de serviço. O Presidente Rubens solicitou ainda apoio do conselheiro Carlos 476 
Marques e Suellem Furtado sobre o recebimento dos processos de aposentadoria para 477 
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emissão de decretos no Palácio do Governo. Foi solicitado à senhora Renata Santos, 478 
Ouvidora da Amprev, para explanar sobre os números das solicitações de serviços via 479 
site institucional, que saudou a todos e destacou sobre o aumento de 200% nas 480 
demandas, sendo na maioria para Perícia Médica. A Ouvidora Renata explicitou sobre o 481 
andamento das demandas internamente entre os setores e sobre o recebimento de 482 
solicitações quanto a cadastro de novos servidores, devido a convocação do Grupo 483 
Gestão. Apresentou que mesmo diante das dificuldades pontuais, as equipes se esforçam 484 
para cumprir os prazos estabelecidos. O Presidente Rubens Souza solicitou que a 485 
assessora de comunicação Luana Braga apresentasse resumidamente os resultados 486 
do relatório de produtividade e a mesma pontuou sobre os principais desafios de 487 
parametrizar o site institucional para o recebimento dos agendamentos para atendimento 488 
online, que totalizaram até a data da reunião, 272 agendamentos desde o início da 489 
quarentena. A assessora citou ainda a elaboração de gráficos ilustrativos que 490 
demonstram os números das tarefas executadas, exemplificando a eficiência da 491 
Procuradoria Jurídica que em duas semanas de quarentena finalizou o período com a 492 
emissão de 42 pareceres jurídicos, mostrando assim a efetividade na execução das 493 
tarefas.  O Presidente Rubens Souza finalizou seus comunicados citando que a Amprev 494 
teve êxito em um processo judicial que trata de servidor que estava de auxílio doença e 495 
alegava descontos indevidos. ITEM 08- COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Dada 496 
a palavra aos conselheiros inscritos, o conselheiro Edilson Marques sugeriu sobre o uso 497 
do whatsapp institucional como contribuição ao atendimento das solicitações e que 498 
posteriormente o relatório de produtividade seja apresentado ao CEP. Além disso, o 499 
conselheiro citou sobre a demanda de reclamações que recebe pelos policiais civis sobre 500 
o andamento de processo de aposentadoria e que a gestão encontre alguma forma de 501 
destacar as informações sobre andamento de processo no site. O conselheiro Edilson 502 
solicitou ainda a obediência da Resolução nº 019/2017 que trata sobre os 5 dias úteis 503 
para pagamento do jeton aos conselheiros e a adoção das novas tecnologias de 504 
videoconferências para as reuniões do CEP. O conselheiro Micherlon Mendonça se 505 
manifestou reiterando o pedido de antecipação do 13º salário, devido os custos dobrados 506 
com o confinamento social devido a pandemia, a exemplo do Governo federal e de caráter 507 
em urgência. O conselheiro registrou um apelo em relação ao processo deliberado 508 
anteriormente que trata de 42 servidores no aguardo de posicionamento. Questionou 509 
ainda sobre o pagamento da venda da área do Cajari vendido ao Governo do Estado e 510 
se o Banco do Brasil acatou o pedido da Amprev. O presidente Rubens Souza respondeu 511 
que o pagamento não ocorreu da venda da área e solicitou apoio para verificar a situação 512 
junto ao SETRAP. Na continuação dos comunicados, a conselheira Suelem Furtado fez 513 
uma consideração sobre o tratamento do fluxo de recebimento da Perícia Médica na 514 
Secretaria de Administração e que estão estudando a possibilidade dos atendimentos 515 
serem online e sugere que a SEED e AMPREV façam em conjunto o comunicado aos 516 
servidores e divulgação dos informativos para tornar público. A conselheira Suelem 517 
estima que a marcação da perícia seja exclusivamente pela internet até a semana 518 
próxima. O conselheiro Mauro Parente solicitou sobre a apresentação do relatório dos 519 
investimentos mensais, especificamente do Mês de março devido a pandemia e sobre o 520 
relatório das receitas que não ocorreu pela Diretoria Financeira. Questionou sobre a 521 
realização da apresentação do atuário sobre o cálculo atuarial 2018/2019 agendada para 522 
o mês de abril deste ano e ainda sobre a criação de mecanismo para a análise dos 523 
pedidos de aposentadoria dos servidores expostos a agentes nocivos e sobre o 524 
andamento do relatório de gestão de 2019. Por fim solicitou uma cópia do 525 
encaminhamento do pedido de alteração da lei enviado ao governo do Estado. O 526 
presidente Rubens Souza respondeu que as pendências quanto ao cálculo devem ser 527 
sanadas durante a semana  e que irá checar sobre a informação da análise dos pedidos 528 
de aposentadoria dos servidores expostos a agentes nocivos. O conselheiro Carlos 529 
Marques solicitou uma relação dos processos pendentes, relatados pelo presidente e que 530 
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se compromete a monitorar o andamento e verificar o pagamento da compra da área do 531 
cajari. O conselheiro explanou sobre as ações de combate a pandemia no coronavírus 532 
pelo Governo do Estado, que tem os preocupado os números crescentes, tendo à época 533 
920 casos confirmados e 28 óbitos e 1.600 de casos em análise e relata o fator positivo 534 
quanto a agilidade nos resultados e a taxa de natalidade menor do Brasil. Refletiu ainda 535 
sobre o combate ao fakenews e divulgou o site oficial para conferir as informações sobre 536 
os gastos e ações. O conselheiro William Tavares manifestou e compartilhou a 537 
informação sobre a tramitação do projeto de lei que trata sobre o auxílio financeiro da 538 
União aos Estados e Municípios, fazendo referência ao parágrafo 1º, do artigo 2º deste 539 
P.L, que corresponde a diferença nominal na arrecadação e questiona sobre o repasse 540 
do duodécimo aos poderes e Ministério Público e Tribunal de contas, que poderá impactar 541 
ao repasse atual dos valores dos benefícios que devem ser repassados à AMPREV. A 542 
conselheira Suelem Furtado colaborou explicando sobre a existência do conselho Fiscal 543 
das contas Pública com um grupo de servidores de todos os poderes que estão realizando 544 
acompanhamento direto sobre estes repasses. O conselheiro Joryosvaldo Oeiras se 545 
manifestou citando ainda quanto ao congelamento dos salários dos servidores dentro 546 
deste Projeto de Lei e disse que assim que tiver mais informações irá repassar aos 547 
demais. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e a todos da 548 
equipe técnica fazendo referência ao Robson Bezerra que assumiu recentemente a 549 
Divisão de Informática da AMPREV, manifestou satisfação com o resultado da reunião 550 
por videoconferência e deu por encerrada a reunião às dezoito horas e doze minutos, e 551 
para constar eu, Luana Picanço de Sousa Braga, Secretária, lavrei a presente ata, que 552 
lida e conferida será assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte e oito 553 
de abril de dois mil e vinte. 554 
 555 
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA – CEP/AP 556 
Rubens Belnimeque de Souza 557 
 558 
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA – CEP/AP 559 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 560 
Lindoval Queiroz Alcântara 561 
 562 
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO 563 
Titular: Suelem Amoras Távora Furtado 564 
Titular: Carlos Luiz Pereira Marques 565 
Titular: Meryan Gomes Flexa 566 
 567 
REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 568 
Titular: Mário Gurtyev de Queiroz 569 
 570 
REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 571 
Titular: Joryosvaldo Queiroz Oeiras 572 
 573 
 574 
REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 575 
Titular: Carla Ferreira Chagas 576 
 577 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 578 
Titular: Horácio Luís Bezerra Coutinho 579 
 580 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS ATIVOS PODER EXECUTIVO  581 
Titular: Mauro Fernando Parente de Oliveira 582 
 583 
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REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS 584 
Titular: Edílson Pereira Marques 585 
 586 
REPRESENTANTE DOS MILITARES ATIVOS 587 
Titular: Helielson do Amaral Machado 588 
 589 
REPRESENTANTE DOS MILITARES INATIVOS 590 
Titular: Micherlon Mendonça dos Santos 591 
 592 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 593 
Titular: José Casemiro de Souza Neto 594 
 595 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 596 
Titular: Paulo de Santana Vaz 597 
 598 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 599 
Suplente: Idelmir Torres da Silva 600 
 601 
SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA – CEP/AP 602 
Luana Picanço de Sousa Braga 603 
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