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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2020. 2 

 3 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de julho de dois mil e vinte, teve início a 21ª Reunião 4 

Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital 33/2020- 5 

Processo Amprev nº 2020.168.701237PA. O coordenador Carlos Roberto deu início a 6 

reunião às quinze horas e quarenta e três minutos, saudou os presentes, foi feita leitura 7 

do edital, pauta e verificação de quórum pela secretária Francisca Cruz, membros: Carla 8 

Ferreira Chagas, presente; Horácio Luís Bezerra Coutinho, presente; Meryan Gomes 9 

Flexa, presente; Rubens Belnimeque de Souza, presente; Carlos Roberto dos Anjos 10 

Oliveira, presente. Item 4: Reunião com a instituição financeira Banco Santander, em 11 

cumprimento ao item “5.11 Processo de avaliação” da Política de Investimentos do 12 

RPPS e RPPM do Estado do Amapá do exercício de 2020, em relação a gestão dos 13 

recursos, considerando a impossibilidade de reunião presenciais em virtude da 14 

pandemia do covid-19, realizada através de áudio e/ou vídeo conferência, cumprindo 15 

parcialmente a exigência da política. O coordenador Carlos Roberto Oliveira deu 16 

sequência à reunião com os representantes do Banco SANTANDER, na sequência, o 17 

senhor Clayton Calixto falou do cenário global e a pandemia, com os países Europeus e 18 

a sua flexibilização de mobilidade, demonstrando assim os primeiros sinais positivos de 19 

uma retomada das atividades econômicas, pós primeiros meses de contágio, trouxe o 20 

PMA global, um dos indicadores de confiança da indústria, tendo ele nos meses de maio 21 

e junho apontado recuperação forte, porém, há duas grandes preocupações para o 22 

cenário global; uma possível falha na retomada da atividade econômica e uma segunda 23 

onda de contágio. No cenário doméstico, falou da pandemia e o número alarmante de 24 

contagio, deu ênfase na necessidade de uma estabilização dos casos para que haja uma 25 

retomada nas atividades econômicas, as projeções, PIB para 2020 em -5% ( menos cinco 26 

por cento), destacou os meses de abril, maio e junho como meses de destaque negativos 27 

da economia pela deterioração dos consumos das famílias, com a taxa de desemprego 28 

em torno de 15%, contribuindo assim na deterioração na parte de consumo e o 29 

consequentemente no PIB, a inflação ainda tem um cenário benigno de 1,5% em 2020, 30 

projeção de permanência da taxa de juros em 2,25 até o final de 2021, em cenário fiscal, 31 

falou sobre o déficit fiscal e seu volume de 13% do PIB de contração em 2020 nesse 32 

primeiro momento, tendo a dívida PIB saído da casa dos 76% e indo para o patamar de 33 
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98%, sendo perceptível um cenário desafiador para os próximos anos, finalizou cenário 34 

econômico e passou a palavra para a senhora Mariana Coelho, que apresentou um 35 

resumo do fundo GLOBAL EQUITYS, seguimento de investimento em ações do exterior, 36 

fundo sem hedge cambial, com 35% de rentabilidade contra o Benchmark de 26%, sendo 37 

o Bench do fundo MSCI World, com apenas alocações em países desenvolvidos, sendo  38 

60% dessa alocação em EUA e 22% na Europa, o Coordenador Carlos Roberto perguntou 39 

quais fundos no seguimento de renda variável do Santander, o senhor Wellington Passos 40 

falou do fundo Santander Seleção 30, como fundo de destaque. Finalizaram a 41 

apresentação e colocaram-se à disposição para o esclarecimento de dúvidas. E nada 42 

mais havendo, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos o Coordenador Carlos 43 

Roberto dos Anjos Oliveira encerra a reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei 44 

a presente ata, que será assinada pelos membros. Macapá, 23 de Julho de 2020.  45 

 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 

 65 
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