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

AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2019. 2 

 3 

Ao décimo sexto dia do mês de dezembro 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 17ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital 6 

33/2019- Processo Amprev nº 2019.179.1203261PA. O coordenador Carlos Roberto 7 

Oliveira deu início a reunião às dezesseis horas, saudou os presentes, foi feita a leitura 8 

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

Ferreira Chagas, presente; Horácio Luís Bezerra Coutinho, presente; Meryan Gomes 10 

Flexa, presente; Rubens Belnimeque de Souza, presente; Carlos Roberto dos Anjos 11 

Oliveira, presente. Item 4: Deliberação da ata da 20ª reunião ordinária do CIAP, 12 

realizada em 29/11/2018. O coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o item que lhe foi 13 

distribuído, fez as correções devidas, com encaminhamento a secretaria do CIAP, 14 

colocou a deliberação, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 5: Deliberação da ata 15 

da 10ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 29/09/2019. O coordenador Carlos 16 

Roberto Oliveira leu o item que foi distribuído ao senhor Rubens Belnimeque, fez as 17 

correções necessárias sem alteração do conteúdo da ata, foi encaminhada a secretaria 18 

do CIAP, se manifestou pela aprovação, colocada a deliberação, a qual foi aprovada por 19 

unanimidade. Item 6: Apresentação do Demonstrativo de Investimentos, competência 20 

NOVEMBRO de 2019. O coordenador Carlos Roberto Oliveira observou que o 21 

demonstrativo de novembro de 2019 foi enviado aos membros para conhecimento, 22 

passou a apresentá-lo de forma resumida. Plano Financeiro (fls. 06/22). Resgate do 23 

fundo FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro 24 

milhões de reais)  para pagamentos de despesas previdenciárias (fls. 08); Resgate do 25 

fundo BRADESCO H FI RF NILO, no valor de R$ 6.313.006,00 (seis milhões, trezentos e 26 

treze mil, e seis reais), pela chamada de capital do fundo FIP KINEA IV (fls. 12);  aplicação 27 

no fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 28 

reais) e resgate de R$ 7.863.395,47 (sete milhões, oitocentos e sessenta e três mil, 29 

trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) o senhor Carlos Roberto 30 

Oliveira explicou que esse resgate foi por equívoco na aplicação pela corretora, mas que 31 

já foi sanado, não acarretou nenhum prejuízo ou ganho, pois somente foi alterado para 32 

aplicação no mesmo fundo, mas no plano previdenciário (fls. 20); desenquadramento 33 
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passivo do fundo SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO em 5,24%, sendo permitido 34 

o limite de 5%, já foi deliberado pelo Comitê acompanhamento do fundo até 35 

15/01/2020 (fls. 22). Plano Previdenciário (fls.24/33). Resgate do fundo FI CAIXA NOVO 36 

BRASIL RF REFERENCIADO IMA B LP no valor de R$ 49.439,39 (quarenta e nove mil, 37 

quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) para pagamento da taxa de 38 

administração da carteira administrada de títulos públicos, conforme contrato (fls. 25); 39 

aplicação por deliberação do CIAP, no fundo ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA de R$ 40 

22.863.395,47 (vinte e dois milhões, oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e 41 

noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) (fls. 25), finalizou a apresentação dos 42 

planos. Em seguida apresentou o resumo da consolidação dos ativos da carteira 43 

(fls.35/53). Demonstrativo de rentabilidade da carteira (fls.46): Plano Financeiro fechou 44 

novembro de 2019 com posição final de R$ 3.519.369.865,72 (três bilhões, quinhentos 45 

e dezenove milhões, trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais 46 

e setenta e dois centavos). Plano Previdenciário fechou novembro de 2019 com posição 47 

final de R$ 1.114.041.323,20 (um bilhão, cento e catorze milhões, quarenta e um mil, 48 

trezentos e vinte e três reais e vinte centavos). Rentabilidade da carteira em novembro 49 

de 2019, (fls.47) Plano Financeiro teve rentabilidade negativa em 1,13%, Plano 50 

Previdenciário teve rentabilidade negativa de 0,78%, meta atuarial do mês é de 1,02%, 51 

acumulada no ano é de 8,86%, o plano financeiro tem rentabilidade positiva acumulada 52 

no ano de 17,80%, plano previdenciário tem rentabilidade positiva acumulada no ano 53 

de 16,35%; Rentabilidade dos principais índices do Mercado Financeiro Brasileiro e 54 

evolução dos recursos dos segurados do RPPS do Estado do Amapá (fls. 51/53). A 55 

carteira da Amprev tem um rendimento líquido positivo acumulado no ano de R$ 56 

687.653.032,88 (seiscentos e oitenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, 57 

trinta e dois reais e oitenta e oito centavos). O coordenador Carlos Roberto Oliveira 58 

finalizou a apresentação, os membros observaram que nos planos financeiro e 59 

previdenciário, a renda fixa foi negativa, mas a renda variável foi positiva, em relação a 60 

títulos públicos, os de curto prazo que já estão vencendo, estão todos precificados 61 

quanto a sua rentabilidade no vencimento, e no cenário de mercado de juros baixos a 62 

tendência no mercado são de títulos de longo prazo, importante ressaltar, que o 63 

mercado financeiro são previsões. Sem mais observações, colocou o demonstrativo de 64 

investimentos, competência novembro de 2019 para deliberação, o qual foi aprovado 65 

por unanimidade. Item 7: O que ocorrer. Os membros deliberaram as solicitações de 66 
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reuniões: dia 04/02/2020 com o senhor Sulivan Diniz, dia 06/02/2020 com o Itaú 67 

Unibanco e Grid Investimentos. A conselheira Carla Chagas falou da cobrança pelo 68 

Conselho de Previdência sobre o relatório de investimentos do Comitê, da possibilidade 69 

apresentar o relatório de novembro na reunião do Conselho de Previdência em janeiro, 70 

o coordenador Carlos Roberto Oliveira respondeu que fará a elaboração do relatório 71 

para apresentação ao conselho. E nada mais havendo, as dezessete horas e seis minutos, 72 

o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerra a reunião, da qual eu, Francisca da Silva 73 

Cruz, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros. Macapá, 16 de dezembro 74 

de 2019.   75 

                 76 

Carla Ferreira Chagas: _____________________________ 77 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV 78 

 79 

Horácio Luís Bezerra Coutinho: ___________________________ 80 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 81 

 82 

Meryan Gomes Flexa: _____________________________ 83 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 84 

 85 

Rubens Belnimeque de Souza: ____________________ 86 

Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV 87 

 88 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _________________________ 89 

Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV 90 

 91 

Francisca da Silva Cruz______________________________ 92 

Secretária do CIAP/AMPREV 93 

 94 
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