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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA 1 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2019. 2 

 3 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro 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 14ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital 6 

23/2019- Processo Amprev nº 2019.168.1002761PA. O coordenador Carlos Roberto 7 

Oliveira deu início a reunião às dezesseis horas e um minuto, saudou os presentes, foi 8 

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

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

Meryan Gomes Flexa, presente; Rubens Belnimeque de Souza, presente; Carlos Roberto 11 

dos Anjos Oliveira, presente. Item 4: Elaboração da Política de Investimentos para o 12 

exercício 2020. O coordenador Carlos Roberto Oliveira falou que esta é a primeira 13 

reunião de elaboração da política de investimentos com leitura dos itens de 1 a 3 da 14 

minuta a ser alterada no decorrer da reunião. Observou que fez uma leitura das Políticas 15 

de Investimentos da Recife Previdência, cujo gestor de investimentos é considerado 16 

referência em RPPS, postando modelos de política no site da Secretária de 17 

Previdência/ME, e do Instituto de Jundiaí, único instituto a obter o nível quatro do pró-18 

gestão. Sobre elas comentou que são políticas com diferenças técnicas, abordando 19 

muito números, no mais, disse entender que a Política de Investimento da AMPREV é 20 

mais completa. No item 1-Introdução: foi feita a inclusão do RPPM (regime próprio de 21 

previdência dos militares do Estado do Amapá), conforme a lei estadual nº 1813 de abril 22 

de 2014 e decidido sobre a inclusão de um tópico sobre pró-gestão; Item 2-Objetivos: 23 

lida a introdução do item e subitens até 2.7 foram feitos pequenos ajustes para melhorar 24 

o entendimento. Houve um questionamento da conselheira Carla Chagas sobre a 25 

porcentagem da meta atuarial de INPC + 6% a.a., vez que está acima da taxa de juros 26 

que hoje está em torno de 5% a.a, o que poderá gerar um questionamento sobre a 27 

manutenção da meta atuarial. Em discussão os membros entenderam que qualquer 28 

mudança na meta atuarial deve ser precedida de uma avaliação atuarial. Foi observado 29 

que alguns institutos já fizeram mudança da meta para menor, mas com aumento de 30 

alíquota de contribuição de servidor e patronal. Foi definido que será incluído o item 2.8 31 

para tratar sobre procedimentos do Pró-Gestão. Concluído o item 2, os membros 32 

elaboraram um cronograma para continuidade da elaboração da política de 33 
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investimentos, sendo dias 5, 11, 14 de novembro de 2019, para discussão dos itens 4, 5, 34 

7, 8 e 9 da política, sendo que a discussão sobre o Item 6 – Cenários, será realizada no 35 

dia 03 de dezembro, após o retorno dos membros das reuniões técnicas em São Paulo 36 

e Rio de Janeiro, com base nas informações obtidas sobre o mercado financeiro e de 37 

capitais. Item 3-Vigência da Política de investimentos: foi alterado o exercício para 38 

2020. Item 5: Memorando nº 88/DICAM/AMPREV –Processo nº 2019.61.1002750PA – 39 

Encaminhamento de produtos de investimentos para processo de avaliação do CIAP. 40 

O coordenador Carlos Roberto Oliveira informou que solicitou das instituições 41 

financeiras informações atualizadas de fundos novos apresentados ao Comitê e de 42 

fundos que já fazem parte da carteira da AMPREV e já fez uma pré análise de 43 

rentabilidade por segmentos em determinados períodos, a qual foi encaminhada via e-44 

mail aos membros. E nada mais havendo, as dezoito horas e um minuto, o coordenador 45 

Carlos Roberto Oliveira encerra a reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a 46 

presente ata, que será assinada pelos membros. Macapá, 31 de outubro de 2019.   47 

                 48 

Carla Ferreira Chagas: _____________________________ 49 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV 50 

 51 

Horácio Luís Bezerra Coutinho: ___________________________ 52 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 53 

 54 

Meryan Gomes Flexa: _____________________________ 55 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 56 

 57 

Rubens Belnimeque de Souza: ____________________ 58 

Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV 59 

 60 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _________________________ 61 

Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV 62 

 63 

Francisca da Silva Cruz______________________________ 64 

Secretária do CIAP/AMPREV 65 
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