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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2019. 2 

 3 

Ao décimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, na Sala de Reunião 4 

da Amapá Previdência – AMPREV, sito a Rua Binga Uchôa, nº. 10, Centro, Macapá, teve 5 

início a 11ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do 6 

edital 25/2019- Processo Amprev nº 2019.179.110.2871PA. O coordenador Carlos 7 

Roberto Oliveira deu início a reunião às quinze horas e cinquenta e três minutos, saudou 8 

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

Francisca Cruz, membros: Carla Ferreira Chagas, presente; Horácio Luís Bezerra 10 

Coutinho, presente; Meryan Gomes Flexa, presente; Rubens Belnimeque de Souza, 11 

presente; Carlos Roberto dos Anjos Oliveira, presente. Item 4: Elaboração da Política de 12 

Investimentos para o exercício 2020, conforme cronograma. O coordenador Carlos 13 

Roberto Oliveira fez um breve resumo do item 4 trabalhado na reunião passada, no 14 

processo de seleção de administradores e gestores os itens 4.9.1 e 4.9.2: critérios 15 

qualitativos e quantitativos, respectivamente, o coordenador Carlos Roberto Oliveira 16 

incluirá de acordo com o formulário AMBIMA, item 4.10. O coordenador Carlos Roberto 17 

Oliveira solicitou aos membros que façam uma leitura do tempo de avaliação de 18 

desempenho do investimento, como exemplo observou o segmento de renda variável 19 

que consta seis meses para avaliação, considera pouco tempo para esse segmento, será 20 

avaliado esse critério, passou ao item 5: Metas e diretrizes para alocação do recurso, foi 21 

discutido o item 5.1. Meta atuarial da carteira de investimentos, INPC+6%, para 22 

adequação, pois a inflação deve ficar em torno de 3%, nesse contexto, foi incluído em 23 

resumo “A taxa de juros de 6% da meta atuarial ainda é aceitável ante aos índices do 24 

mercado financeiro, porém com a realidade trazida pela redução da taxa de juros e da 25 

inflação, pode resultar em não atingimento da meta, que após estudo atuarial de longo 26 

prazo justifique a alteração da taxa de juros da meta”, concluso o item 5 da política. Item 27 

5: Memorando nº 88/DICAM/AMPREV–Processo nº 2019.61.1002750PA – 28 

Encaminhamento de produtos de investimentos para processo de avaliação do CIAP. 29 

O coordenador Carlos Roberto Oliveira observou que foi encaminhado aos membros 30 

uma nova planilha de fundos para avaliação, e foram incluídos fundos novos 31 

apresentados pelas instituições nas reuniões técnicas do Comitê em setembro de 2019, 32 

e da carteira da Amprev, somando 149 fundos, nessa planilha elaborada pela 33 
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DICAM/AMPREV, é uma avaliação de rentabilidade dos fundos em 2018, 2019, em 12, 34 

24, 36 e 48 meses, por segmento, com cota do dia dezoito de outubro de 2019, com os 35 

seguintes índices de comparação do mercado financeiro: IPCA + 6%, CDI, IBOVESPA, 36 

IBRX, IBRX 50, IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, SMALL, todas as estratégias estão dentro da 37 

classificação ANBIMA, apresentou a planilha de avaliação, com observação dos fundos 38 

mais bem ranqueados por índice,  estratégia, rentabilidade nas linhas de tempo,  39 

solicitou opinião de como avaliar essa planilha, os membros decidiram selecionar os 40 

fundos elegíveis para aplicação na próxima reunião, dando continuidade ao trabalho de 41 

avaliação. O coordenador Carlos Roberto Oliveira leu a solicitação da XP 42 

INVESTIMENTOS para apresentação ao Comitê, os membros deliberaram o dia 43 

06/12/2019. E nada mais havendo, as dezoito horas e dez minutos, o coordenador Carlos 44 

Roberto Oliveira encerra a reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente 45 

ata, que será assinada pelos membros. Macapá, 11 de novembro de 2019.   46 

 47 

Carla Ferreira Chagas: _____________________________ 48 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV 49 

                 50 

Horácio Luís Bezerra Coutinho: ___________________________ 51 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 52 

 53 

Meryan Gomes Flexa: _____________________________ 54 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 55 

 56 

Rubens Belnimeque de Souza: ____________________ 57 

Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV 58 

 59 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _________________________ 60 

Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV 61 

 62 

Francisca da Silva Cruz______________________________ 63 

Secretária do CIAP/AMPREV 64 
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