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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2021. 2 

 3 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, foi realizada a 1ª Reunião 4 

Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital 01/2021- Processo 5 

Amprev nº 2021.179.100210PA, por videoconferência, em atendimento ao Decreto 6 

Estadual nº 0154 de 19/01/2021. O coordenador Carlos Roberto Oliveira deu início a 7 

reunião às quinze horas e quarenta e sete minutos, saudou os presentes, foi feita a leitura 8 

do edital, pauta e verificação de quórum pela secretária Francisca Cruz, membros 9 

presentes: Carla Ferreira Chagas, Horácio Luís Bezerra Coutinho, Meryan Gomes Flexa, 10 

Rubens Belnimeque de Souza, Carlos Roberto dos Anjos Oliveira. Item 4: Deliberação 11 

da ata da 32ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 28/09/2020. O 12 

coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o item cuja ata foi distribuída à conselheira Carla 13 

Chagas, a qual falou que fez pequenas correções, e se manifestou pela aprovação. 14 

Colocada à deliberação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 5: Deliberação da ata 15 

da 36ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 23/10/2020. O coordenador 16 

Carlos Roberto Oliveira leu o item leu o item cuja ata foi distribuída ao Conselheiro 17 

Horácio Luís, o qual falou que não foi necessário fazer correção, e se manifestou pela 18 

aprovação. Colocada à deliberação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 6: 19 

Deliberação da ata da 20ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 24/11/2020. O 20 

coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o item cuja ata lhe foi distribuída, o qual falou 21 

que fez pequenas correções, e se manifestou pela aprovação. Colocada à deliberação, a 22 

ata foi aprovada por unanimidade. Item 7: Deliberação da ata da 37ª reunião 23 

extraordinária do CIAP, realizada em 02/12/2020. O coordenador Carlos Roberto 24 

Oliveira leu o item leu o item cuja ata foi distribuída à conselheira Meryan Flexa, a qual 25 

falou que fez pequenas correções sem alteração do conteúdo e se manifestou pela 26 

aprovação. Colocada à deliberação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 8: 27 

Deliberação da ata da 38ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 03/12/2020. 28 

O coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o item leu o item cuja ata foi distribuída à 29 

conselheira Meryan Flexa, a qual falou que não foi necessário fazer correção e se 30 

manifestou pela aprovação. Colocada à deliberação, a ata foi aprovada por unanimidade. 31 

Item 9: Deliberação da ata da 22ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 32 

10/12/2020. O coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o item leu o item cuja ata foi 33 

distribuída ao senhor Rubens Belnimeque o qual falou que fez pequenas correções sem 34 

alteração do conteúdo e se manifestou pela aprovação. Colocada à deliberação, a ata foi 35 



2 

 

 

 

aprovada por unanimidade. Item 10: Deliberação da ata da 23ª reunião ordinária do 36 

CIAP, realizada em 22/12/2020. O coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o item cuja 37 

ata foi distribuída ao senhor Rubens Belnimeque o qual falou que fez pequenas correções 38 

sem alteração do conteúdo e se manifestou pela aprovação. Colocada à deliberação, a ata 39 

foi aprovada por unanimidade.  Item 11: Retificação do Demonstrativo de 40 

consolidação dos ativos da carteira de investimentos dos recursos dos segurados dos 41 

RPPS e RPPM do Estado do Amapá, competência novembro de 2020, em 42 

decorrência de extrato automático com erro de data final do fundo SANTANDER 43 

FI GLOBAL EQUITIES MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR. O coordenador 44 

Carlos Roberto Oliveira explicou que no extrato do fundo do mês de dezembro de 2020, 45 

do Plano Financeiro, foi detectado que o saldo do mês anterior não correspondia ao 46 

informado no extrato automático de novembro recebido via e-mail, e ao receber o extrato 47 

físico via correio, verificou que havia divergência nas datas de fechamento: o extrato 48 

automático foi fechado no dia 27/11/2020 e o físico no dia 30/11/2020, sendo essa última 49 

data, a correta, a divergência nas datas, gerou diferença no rendimento e saldo final do 50 

fundo, por conta do valor da cota no dia do fechamento, que foram retificados conforme 51 

a seguir: posição anterior do fundo teve rendimento de R$ 1.034.386,96 (um milhão, trinta 52 

e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos)   saldo final de R$ 53 

23.813.967,94 (vinte e três milhões, oitocentos e treze mil, novecentos e sessenta e sete 54 

reais e noventa e quatro centavos), com a retificação o fundo teve rendimento de R$ 55 

992.682,67 (novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta dois reais e sessenta e 56 

sete centavos) saldo final de R$ 23.772.263,65 (vinte e três milhões, setecentos e setenta 57 

e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), em seguida 58 

apresentou o fechamento do demonstrativo de novembro de 2020 - Plano Financeiro, que 59 

tinha posição final anterior de R$ 3.624.852.094,77 (três bilhões, seiscentos e vinte e 60 

quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, noventa e quatro reais e setenta e sete 61 

centavos); com a posição retificada fechou em R$ 3.624.810.390,48 (três bilhões, 62 

seiscentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e noventa reais e 63 

quarenta e oito centavos); (fls.52). Rentabilidade da carteira e Meta atuarial em novembro 64 

de 2020: Plano Financeiro só houve variação a partir da quarta casa decimal, mantendo a 65 

rentabilidade positiva de 3,33%; a consolidação de rentabilidade dos planos manteve-se  66 

positiva em 3,25% (fls.53), com a retificação a carteira da Amprev que anteriormente 67 

tinha um rendimento líquido positivo acumulado no ano de R$ 21.952.669,21 (vinte e um 68 

milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e 69 

um centavos), após a retificação fechou em R$ 21.910.964,92 (vinte e um milhões, 70 
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novecentos e dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos). O 71 

coordenador Carlos Roberto Oliveira finalizou a apresentação com as devidas 72 

retificações, e os membros solicitaram que as retificações realizadas no demonstrativo de 73 

novembro de 2020 sejam postadas no site da Amprev, sem mais observações, o 74 

coordenador colocou o demonstrativo de investimentos, competência novembro de 2020 75 

– RETIFICADO, para deliberação dos membros, o qual foi aprovado por unanimidade. 76 

Item 12: Apresentação para deliberação do Demonstrativo de consolidação dos 77 

ativos da carteira de investimentos dos recursos dos segurados dos RPPS e RPPM 78 

do Estado do Amapá, competência dezembro de 2020. O coordenador Carlos Roberto 79 

Oliveira fez a apresentação com ênfase na rentabilidade dos fundos em relação a meta 80 

atuarial de no ano de 2020: Plano Financeiro (fls. 03/24): O coordenador observou que 81 

nenhum fundo de renda fixa bateu a meta atuarial no acumulado do ano, mas ficaram na 82 

média de 50% da meta atuarial, esse resultado é uma consequência da pandemia do covid-83 

19, no segmento de renda variável em relação aos FIPs, por terem o período de 84 

investimento e desinvestimento, a rentabilidade final é calculada pelo acumulado no 85 

período do fundo, ou seja, na sua liquidação, então verificasse se o fundo cumpriu o com 86 

seu benchmark, os fundos de investimentos no exterior, apesar de sua maioria terem sua 87 

aplicação iniciado em meados do segundo semestre de 2020, todos se destacaram em sua 88 

rentabilidade. Plano Previdenciário (fls.25/37): Os fundos de segmento de renda fixa 89 

ficaram na média de rentabilidade de 50% da meta atuarial, em seguida o coordenador 90 

apresentou o resumo da consolidação dos ativos da carteira (fls.38/58): Plano Financeiro 91 

fechou dezembro de 2020 com posição final de R$ 3.780.708.589,08 (três bilhões, 92 

setecentos e oitenta milhões, setecentos e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oito 93 

centavos); Plano Previdenciário fechou dezembro de 2020 com posição final de R$ 94 

1.327.365.665,56 (um bilhão, trezentos e vinte e sete milhões, trezentos e sessenta e cinco 95 

mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) (fls.52). Rentabilidade 96 

da carteira e Meta atuarial em novembro de 2020: Plano Financeiro teve rentabilidade 97 

positiva de 4,47%; Plano Previdenciário teve rentabilidade positiva de 3,62%; a meta 98 

atuarial do mês foi de 1,94%, a consolidação de rentabilidade dos planos fechou positiva 99 

em 4,24% (fls.53). No demonstrativo de índices do mercado financeiro brasileiro, os 100 

índices de renda fixa e renda variável fecharam o mês positivo, com exceção do IMA-C 101 

(fls.56). Evolução dos recursos dos segurados do RPPS do Estado do Amapá (fls.57/58). 102 

A carteira da Amprev teve um rendimento líquido positivo acumulado no ano de R$ 103 

230.090.337,74 (duzentos e trinta milhões, noventa mil, trezentos e trinta e sete reais e 104 

setenta e quatro centavos), o coordenador Carlos Roberto Oliveira finalizou a 105 
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apresentação, e os membros ressaltaram o fechamento positivo da carteira, resultado do 106 

trabalho do Comitê e toda equipe envolvida, e que apesar do ano ter sido atípico, a 107 

diversificação da carteira mostrou bom resultado fechando positiva no ano, em seguida o 108 

coordenador colocou o demonstrativo de investimentos, competência dezembro de 2020, 109 

para deliberação dos membros, o qual foi aprovado por unanimidade. E nada mais 110 

havendo, às dezoito horas e nove minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira 111 

encerrou a reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente ata que após 112 

aprovada, vai assinada pelos membros presentes. Macapá, 26 de janeiro de 2021.  113 

                 114 

Carla Ferreira Chagas: _____________________________ 115 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV 116 

 117 

Horácio Luís Bezerra Coutinho: ___________________________ 118 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 119 

 120 

Meryan Gomes Flexa: _____________________________ 121 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 122 
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Rubens Belnimeque de Souza: ____________________ 124 

Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV 125 
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Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _________________________ 127 

Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV 128 
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