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

AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2019. 2 

 3 

Ao décimo quarto 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 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital 6 

26/2019- Processo Amprev nº 2019.168.1102925PA. O coordenador Carlos Roberto 7 

Oliveira deu início a reunião às quinze horas e cinquenta e sete minutos, saudou os 8 

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. 4: Deliberação da ata da 18ª 12 

reunião ordinária do CIAP, realizada em 23/10/2018. O coordenador leu o item que foi 13 

distribuída a conselheira Carla Chagas, a qual falou que fez as correções devidas, e 14 

encaminhada a secretária do Comitê, se manifestou pela aprovação da ata, colocada a 15 

deliberação, foi aprovada a unanimidade. Item 5: Deliberação da ata da 2ª reunião 16 

ordinária do CIAP, realizada em 28/1/2019. O coordenador Carlos Roberto Oliveira leu 17 

o item que foi distribuído a conselheira Meryan Flexa, a qual falou que fez pequenas 18 

correções, se manifestou pela aprovação da ata, colocada a deliberação, foi aprovada 19 

por unanimidade. Item 6: Apresentação do demonstrativo de investimentos, 20 

competência outubro de 2019. O coordenador Carlos Roberto Oliveira falou que 21 

concluiu o demonstrativo hoje no final do expediente, foi encaminhado aos membros, 22 

não houve tempo para os procedimentos administrativos e leitura dos membros, 23 

solicitou a retirada da pauta para posterior apresentação, fez apenas a leitura da posição 24 

final dos planos: Plano financeiro, fechou outubro de 2019 com posição de R$ 25 

3.556.624.848,31 (três bilhões, quinhentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos e vinte 26 

e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), rendimento 27 

líquido positivo de R$ 92.413.819,06 (noventa e dois milhões, quatrocentos e treze mil, 28 

oitocentos e dezenove reais e seis centavos); Plano previdenciário, fechou outubro de 29 

2019 com posição de R$ 1.095.858.307,15 (um bilhão, noventa e cinco milhões, 30 

oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sete reais e quinze centavos), rendimento 31 

líquido positivo de R$ 24.839.848,83 (vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e nove 32 

mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), a consolidação da 33 
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carteira fechou com R$ 4.652.483.155,46 (quatro bilhões, seiscentos e cinquenta e dois 34 

milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e 35 

seis centavos) rendimento líquido de R$ 117.253.667,89(cento e dezessete milhões, 36 

duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove 37 

centavos). Item 7: Elaboração da Política de Investimentos para o exercício 2020, 38 

conforme cronograma. O coordenador Carlos Roberto Oliveira falou que hoje serão 39 

trabalhados os itens de sete a nove, item 7: Controle e monitoramento dos 40 

Investimentos, no sub item 7.3. Controle de risco de crédito, foi discutido sobre o uso 41 

de duas classificações de risco baixo de crédito, considerando sempre o menor risco, 42 

porém ficou a dúvida se é classificação abaixo ou baixo risco, o coordenador fará uma 43 

avaliação e trará na próxima reunião; item 8: Sistema de liquidação e de custodia –SELIC, 44 

não houve alteração do item; Item 9: Disposições gerais, não houve alteração do item, 45 

os itens restantes serão trabalhados na reunião do dia 21/11/2019. Item 8: Memorando 46 

nº 88/2019/DICAM/DIFAT/AMPREV-Processo nº 2019.61.1002750PA. 47 

Encaminhamento de fundos de investimentos para processo de avaliação do CIAP. O 48 

coordenador Carlos Roberto Oliveira perguntou aos membros a possibilidade de 49 

avaliação prévia hoje, a conselheira Carla Chagas lembrou que o estabelecido na reunião 50 

anterior foi a seleção de fundos elegíveis para solicitar as informações do fundo a 51 

instituição,  iniciaram pela estratégia de renda fixa IMA B 5: com cota do dia 18/10/2019, 52 

foram apresentados nove fundos, sendo que, dois fundos já compõem a carteira da 53 

Amprev, o coordenador Carlos Roberto Oliveira mostrou aos membros, a rentabilidade 54 

dos índices IMAS, que estão negativos até a data de 13/11/2019, e a rentabilidade 55 

desses IMAS estão praticamente iguais, nesse contexto, decidiu-se não analisar essa 56 

estratégia, pois a Amprev já tem posição na carteira; Estratégia IMA B: catorze fundos 57 

apresentados, sendo que, oito já compõem a carteira da Amprev, foram deliberados por 58 

unanimidade, os fundos ITAÚ IMA B ATIVO FIC RF, e SAFRA IMA FIC RF; Estratégia IMA 59 

B 5 +, dos seis fundos apresentados, dois já compõem a carteira da Amprev, foi 60 

deliberado por unanimidade, manter a estratégia sem fundo para análise, com 61 

possibilidade de aumento de posição no fundo ICATU VANGUARDA INFLAÇAO LONGA FI 62 

RF LP que já compõem a carteira da Amprev e se mostrou o melhor fundo em todas as 63 

janelas de rentabilidade; estratégia IMA GERAL: dois fundos apresentados, e um já 64 

compõem a carteira da Amprev, foi deliberado por unanimidade, manter a estratégia 65 

sem fundo para análise, considerando que o fundo BRADESCO INST. FIC FI RF IMA 66 
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GERAL, que já compõem a carteira da Amprev, se mostrou melhor em todas as janelas 67 

de rentabilidade; Estratégia Crédito Privado: nove fundos apresentados, um já 68 

compõem a carteira da Amprev, foram deliberados, por unanimidade, considerando  a 69 

taxa de juros baixa e inflação controlada, com possibilidade de retorno acima do CDI, 70 

foram selecionados os fundos CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO, e ICATU 71 

VANGUARDA INFLAÇAO FI RF CRÉDITO PRIVADO LP; Estratégia IDKA: Dois fundos 72 

apresentados, o fundo BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2, foi deliberado para análise, por 73 

maioria de votos, sendo votos contrários da conselheira Carla Chagas, por motivo da 74 

estratégia contemplar títulos públicos, que já tem posição na carteira da Amprev, 75 

seguindo o voto, o senhor Rubens Belnimeque; Estratégia IRF-M: Três fundos 76 

apresentados, um já compõem a carteira da Amprev, foi deliberado por unanimidade, 77 

manter a estratégia sem fundo para análise; Estratégia IRF-M 1: Cinco fundos 78 

apresentados, considerando que a estratégia é de curto prazo de títulos públicos, que 79 

já tem posição na carteira da Amprev, e não supera a meta atuarial, foi deliberado por 80 

unanimidade, manter a estratégia sem fundo para análise; Estratégia IRF M 1+: Dois 81 

fundos apresentados, um já compõem a carteira da Amprev, foi deliberado por 82 

unanimidade, o fundo ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP, por apresentar melhor 83 

rentabilidade em todas as janelas; Estratégia CDI: Doze fundos apresentados, sendo que, 84 

três já compõem a carteira da Amprev, foi deliberado por unanimidade, manter a 85 

estratégia sem fundos para análise; Estratégia mesclado (Alocação Dinâmica): quatro 86 

fundos apresentados, um já compõem a carteira da Amprev, foi deliberado por 87 

unanimidade, os fundos BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA, e BB ALOCAÇÃO 88 

ATIVA FIC FI RF PREVIDENCIÁRIO, por apresentarem melhor rentabilidade em janelas de 89 

2018, 2019, 12, 24, 36 meses, com poucas diferenças um do outro; Estratégia renda fixa 90 

livre: Sete fundos apresentados, foi deliberado por unanimidade, analisar de forma geral 91 

o fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF, por apresentar melhor 92 

rentabilidade nas janelas de 2018, 2019, 12 e 24 meses, análise de renda fixa finalizada, 93 

o senhor Carlos Roberto Oliveira consultou os membros quanto a possibilidade de se 94 

realizar reunião extraordinária para analisar estratégia de renda variável, foi acordado 95 

dia 19/11/2019. O que ocorrer. O senhor Carlos Roberto Oliveira leu a solicitação do 96 

senhor Kirlisson, da Sul América Investimentos, para apresentação ao Comitê, os 97 

membros deliberaram marcar somente para fevereiro de 2020 devido a agenda do 98 

Comitê já está comprometida com reuniões. E nada mais havendo, às dezoito horas e 99 
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vinte e um minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerra a reunião, da qual 100 

eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros. 101 

Macapá, 14 de novembro de 2019.   102 

 103 

Carla Ferreira Chagas: _____________________________ 104 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV 105 

                 106 

Horácio Luís Bezerra Coutinho: ___________________________ 107 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 108 

 109 

Meryan Gomes Flexa: _____________________________ 110 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 111 

 112 

Rubens Belnimeque de Souza: ____________________ 113 

Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV 114 

 115 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _________________________ 116 

Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV 117 

 118 

Francisca da Silva Cruz______________________________ 119 

Secretária do CIAP/AMPREV 120 
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