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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2021. 2 

 3 

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, foi realizada a 13ª Reunião 4 

Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do Edital 33/2021- Processo 5 

Amprev nº 2021.179.801909PA, por videoconferência, em atendimento ao Decreto Estadual 6 

nº 2710 de 02/08/2021 e Portaria nº 162 de 09/08/2021 da AMPREV. O coordenador Carlos 7 

Roberto Oliveira deu início a reunião às quinze horas e quarenta e um minutos, saudou os 8 

presentes, foi feita a leitura do edital, pauta e verificação de quórum pela secretária Francisca 9 

Cruz, membros presentes: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro, Joel Nogueira Rodrigues, 10 

Gláucio Maciel Bezerra, Rubens Belnimeque de Souza, Carlos Roberto dos Anjos Oliveira. 11 

Item 4: Deliberação da ata da 10ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 27/05/2021. 12 

O coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o item cuja ata lhe foi distribuída e falou aos 13 

membros este item de pauta é de uma reunião realizada pelo comitê anterior, mas esse rito é 14 

necessário para aprovação das atas para devidas assinaturas e publicação. Em seguida o 15 

coordenador Carlos Roberto Oliveira falou que fez a leitura da ata que lhe foi distribuída e 16 

que não houve necessidade de correções, manifestando-se pela sua aprovação. Colocada à 17 

deliberação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 5: Deliberação da ata da 11ª reunião 18 

ordinária do CIAP, realizada em 10/06/2021. O coordenador Carlos Roberto Oliveira leu 19 

o item cuja ata lhe foi distribuída e solicitou a retirada de pauta, pois há um ponto da reunião 20 

a ser colocado na ata, mas não houve tempo para correção. Item 6: Deliberação da ata da 21 

19ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 14/06/2021. O coordenador Carlos 22 

Roberto Oliveira leu o item cuja ata foi distribuída ao conselheiro Rubens Belnimeque, o 23 

qual falou que fez pequenas correções sem alteração do conteúdo, manifestando-se pela sua 24 

aprovação. Colocada à deliberação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 7: 25 

Apresentação para deliberação do Demonstrativo de consolidação dos ativos da 26 

carteira de investimentos dos recursos dos segurados dos RPPS e RPPM do Estado do 27 

Amapá, competência junho de 2021. O coordenador Carlos Roberto Oliveira fez a 28 

apresentação do demonstrativo. Plano Financeiro (fls. 03/23): A carteira de títulos públicos 29 

federais do Banco do Brasil fechou o mês com rentabilidade positiva de 0,44%, a do Banco 30 

BTG Pactual fechou positiva em 0,46%, e a da Caixa Econômica Federal fechou positiva 31 

em 0,94%, a meta de rentabilidade do mês de junho foi de 0,97%, sendo que as carteiras do 32 

Banco do Brasil, Banco BTG Pactual do plano financeiro e a carteira da Caixa Econômica 33 

do plano previdenciário têm o benchmark de INPC + 6% a.a. de acordo com  o contrato, e a 34 

carteira da Caixa Econômica do plano financeiro, por ser mais nova tem o benchmark de 35 

IPCA + 5,44% a.a. de acordo com a política de investimentos de 2021, considerando que o 36 
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novo benchmark é IPCA +5,44% a.a., os membros decidiram recomendar à Diretoria 37 

Executiva da AMPREV, realizar ajustes dos contratos das carteiras do Banco do Brasil e 38 

BTG Pactual para o novo benchmark de IPCA + 5,44% a.a. com manifestação técnica da 39 

Divisão de Investimentos e Mercado- DIM/AMPREV, os fundos BB PREV. RF REF. DI 40 

LP PERFIL FIC FI e FI CAIXA BRASIL REF REF. DI LP, são fundos de movimentações 41 

vinculados as contas correntes de arrecadação, despesas previdenciárias, administrativas, 42 

nova carteira administrada da Caixa e conta de segregação de massa, para que os recursos 43 

não fiquem parados nessas contas (fls. 04), movimentação de aplicação de R$ 198 milhões 44 

e resgate de R$ 197 milhões, no fundo FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF. IMA B 45 

LP, foi movimentação relacionada à nova carteira administrada da Caixa Econômica, que, 46 

de acordo com o contrato da carteira faz movimentações nos fundos FI CAIXA BRASIL 47 

REF REF. DI LP e FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF. IMA B LP, o conselheiro 48 

Gláucio Bezerra solicitou ao coordenador explicar porque os fundos IMA B não estão 49 

batendo a meta de rentabilidade, o qual respondeu que o aumento da taxa Selic tornou as 50 

novas emissões de títulos públicos federais atrelados a esse índice mais atrativos no mercado, 51 

e quem já estava comprado nesses tipos de títulos públicos antes dessa alta, estão sofrendo 52 

com a marcação a mercado, e isso gera rentabilidade negativa nos fundos que tem como 53 

referência esse índice, mas as carteiras administradas da AMPREV tem papéis mais 54 

vantajosos que levados a vencimento tem rentabilidade de IPCA + 5,5% até 6%, maior que 55 

os novos títulos que estão sendo emitidos a IPCA + 4,90% marcados a mercado, e nos casos 56 

de fundos de renda fixa atrelados ao índice IMA B que podem ser ativos ou passivos, o 57 

comitê fez redução na carteira da AMPREV na avaliação com duração de curto prazo, nesse 58 

sentido, o conselheiro Gláucio Bezerra falou que as carteiras administradas de títulos 59 

públicos da AMPREV a longo prazo são boas, continuando a apresentação pelo 60 

Coordenador, resgate de R$ 3.044.459,00 (três milhões quarenta e quatro mil quatrocentos 61 

e cinquenta e nove reais) do fundo Bradesco H FI RF NILO pela chamada de capital do 62 

fundo KINEA PRIVATE EQUITY 4, na apresentação do fundo BB PREV. RF FLUXO FIC 63 

FI que é o fundo de passagem da conta de arrecadação, até que seja aplicado no fundo BB 64 

PREV. RF PERFIL, os membros recomendaram a Diretoria Executiva que efetue o resgate 65 

total do fundo BB PREV. RF PERFIL, e que somente o fundo BB PREV RF FLUXO fique 66 

como fundo de movimentação de entradas e saídas de recursos (fls. 07), as movimentações 67 

de aplicação de R$ 19 milhões e resgate de R$ 5 milhões, no fundo ITAÚ SOBERANO RF 68 

SIMPLES LP FIC FI, é um fundo de passagem de recebimento de amortização dos FIPs da 69 

KINEA e movimentação do fundo IT NOW S&P 500(fls.08), o fundo PATRIA SPECIAL 70 

OPPORTUNITIES I FIQ FIP, é um fundo de shoppings centers que tem o Amapá Garden 71 
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shopping como ativo, o fundo está em fase de desinvestimento, mas com a pandemia o fundo 72 

sofreu e ainda não iniciou o processo de desinvestimento, o fundo principal passou por um 73 

processo de avaliação e como resultado teve redução dos ativos, mas o fundo está em 74 

processo de recuperação financeira (fls.11), o fundo FIC FIP KINEA PRIVATE EQUITY 75 

II, está em processo de desinvestimento do último ativo do fundo, mas por conta da crise do 76 

corona vírus o prazo de duração do fundo foi prorrogado por mais um ano para melhor 77 

avaliação do ativo no mercado (fls. 12), o fundo TERRAS BRASIL- FIP 78 

MULTIESTRATEGIA, que tem como gestora a BRZ Investimentos, a tese do fundo de 79 

compras de terras e produção agrícola não teve resultado satisfatório, então houve uma fusão 80 

da AgriFirma com a BrasilAgro, e hoje o fundo é composto com as ações da BrasilAgro, e 81 

na próxima reunião técnica do comitê com a BRZ os membros terão conhecimento dos fatos 82 

(fls.13), os fundos FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO E 83 

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INST. FIC FI, são fundos novos na carteira da AMPREV (fls. 84 

18), o conselheiro Rubens Belnimeque propôs suspender a apresentação do demonstrativo 85 

pelo horário já decorrido, e avançar nos próximos itens de pauta, todos foram de acordo com 86 

a suspensão da apresentação, e marcaram o dia 16/08/2021 para conclusão. Item 8: 87 

Informação de recursos previdenciários disponíveis para aplicação, conforme oficio nº 88 

80/2021-DIM/AMPREV, dos planos financeiro e previdenciário. O coordenador Carlos 89 

Roberto Oliveira leu o oficio com a informação de recurso disponível de R$ 60 milhões do 90 

plano financeiro e R$ 49 milhões do plano previdenciário, que serão deliberados conforme 91 

avaliação do comitê. Item 9: Deliberação das solicitações de reuniões pelas instituições 92 

financeiras, conforme envio dos e-mails de solicitações aos membros. O coordenador 93 

Carlos Roberto Oliveira conforme as solicitações apresentadas, perguntou aos membros qual 94 

a melhor forma de atender as instituições, os membros deliberaram os dias 19 e 25 de março 95 

de 2021, para atender duas instituições por dia, com critério da seleção da instituição pela 96 

Diretoria Executiva, as demais solicitações serão atendidas posteriormente. Item 10: O que 97 

ocorrer. O coordenador Carlos Roberto Oliveira falou sobre o curso de qualificação na área 98 

de investimentos para os membros dos conselhos da AMPREV, com apoio para ministrar o 99 

curso as instituições Dollar Bills, GRID Investimentos ou Privatiza Investimentos, a serem 100 

definidas data e instituição, os membros ressaltaram a importância da qualificação dos 101 

membros e concordaram em participar do curso. No dia 16/08/2021, as 15h39, o 102 

coordenador Carlos Roberto Oliveira deu continuidade à 13ª reunião ordinária, com quórum 103 

completo, falou que houve um equívoco na retirada do item 5 de pauta para correções, pois 104 

o correto seria o item 4: Ata da 10ª reunião ordinária de 2020, a qual já foram feitas as 105 

correções, e colocada a deliberação, foi aprovada por unanimidade. Item 7: Continuidade 106 
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da apresentação do demonstrativo de investimento, competência junho de 2021. 107 

Segmento de renda variável (fls. 19), sem observações, segmento de investimento no exterior 108 

(fls. 20/23), aplicação de R$ 15 milhões no fundo BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE IE FI, 109 

por deliberação do comitê. Plano Previdenciário (fls.24/38): A carteira de títulos públicos 110 

da Caixa Econômica fechou junho com rentabilidade negativa de 0,16%, na sequência citou 111 

o oficio nº 82/DIM/AMPREV, informando à diretoria financeira sobre reprocessamento na 112 

carteira de títulos públicos da Caixa, em relação a quota e rentabilidade no período de junho 113 

de 2020 a maio de 2021, esse reprocessamento foi realizado após a DIM/AMPREV, ter 114 

observado divergência entre a rentabilidade e o rendimento em certos períodos de 2020 e 115 

2021, dessa forma, foi solicitado esclarecimentos à Caixa, a qual respondeu que a 116 

divergência ocorreu pela ausência de eventos de juros dos títulos NTNB na carteira espelho 117 

no período de 08/2020 a 05/2021, assim sendo, foi efetuado o reprocessamento com a 118 

inclusão  dos juros recebidos nesse período, os fundos FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF 119 

REF. IMA B LP e FI CAIXA BRASIL RF REF. DI LP, são fundos de movimentação 120 

relacionados com a gestão da carteira de títulos públicos da Caixa Econômica (fls.25), o 121 

fundo BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF, 122 

é um fundo com referência de IPCA+6%, a rentabilidade negativa apresentada em 6 e 12 123 

meses de 24% e no ano de 2021 de 75%, é por conta da amortização que reduz o valor da 124 

cota, somente no final do fundo que será calculado a rentabilidade real do fundo (fls. 29), o 125 

fundo ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP é um fundo de reserva do fundo 126 

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA, o qual foi subscrito R$ 127 

20 milhões, e o fundo ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI, é o fundo de passagem 128 

de amortização dos FIPS da KINEA (fls. 30), os fundos TARPON GT 30 FIC FIA E FIC 129 

DE FIA CAIXA AÇÕES LIVRES QUANTITATIVO, são fundos novos com primeira 130 

aplicação de R$ 7 milhões e R$ 10 milhões, respectivamente, os fundos BB AÇÕES 131 

NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIROMENT I.E. FI E ITAÚ AÇÕES EUROPA 132 

IE FIC DE FI, são fundos novos com aplicação de R$ 17 milhões e R$ 7 milhões, 133 

respectivamente, (fls. 38). Em seguida o coordenador apresentou o resumo da consolidação 134 

dos ativos da carteira (fls.39/60): Plano Financeiro fechou junho de 2021 com posição final 135 

de R$ 3.982.028.278,53 (três bilhões, novecentos e oitenta e dois milhões vinte e oito mil 136 

duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos); Plano Previdenciário fechou 137 

junho de 2021 com posição final de R$ 1.471.821.421,91 (um bilhão, quatrocentos e setenta 138 

e um milhões oitocentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um 139 

centavos) (fls.53). Rentabilidade da carteira e Meta de rentabilidade em junho de 2021: Plano 140 

Financeiro teve rentabilidade positiva de 0,24%; Plano Previdenciário teve rentabilidade 141 
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negativa de 0,04%; a meta de rentabilidade do mês foi positiva de 0,97%, a consolidação de 142 

rentabilidade dos planos fechou positiva em 0,16% (fls.53). No demonstrativo de rendimento 143 

em comparação ao valor da meta de rentabilidade, o consolidado de junho de 2021, fechou 144 

positivo em 16,72%, (fls.55). Evolução dos recursos dos segurados do RPPS do Estado do 145 

Amapá (fls.60), a carteira da Amprev teve um rendimento líquido acumulado positivo em 146 

junho de 2021 de R$ 53.471.311,33 (cinquenta e três milhões quatrocentos e setenta e um 147 

mil trezentos e onze reais e trinta e três centavos). O coordenador Carlos Roberto Oliveira 148 

finalizou a apresentação, e na sequência, os membros manifestaram-se sobre o valor da meta 149 

de rentabilidade de IPCA+5,44%, que no cenário atual é bastante desafiador, o coordenador 150 

Carlos Roberto Oliveira salientou que, a meta de rentabilidade segue os parâmetros da 151 

legislação aplicável aos RPPS, e que a secretaria de previdência já vem estudando uma forma 152 

de adequar a meta de rentabilidade ao mercado. Em seguida o coordenador colocou o 153 

demonstrativo de investimentos, competência junho de 2021 para deliberação dos membros, 154 

o qual foi aprovado por unanimidade. E nada mais havendo, as dezoito horas e trinta e quatro 155 

minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerrou a reunião, da qual eu, Francisca 156 

da Silva Cruz, lavrei a presente ata que após aprovada, vai assinada pelos membros 157 

presentes. Macapá, 16 de agosto de 2021.  158 

                 159 
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