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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2020. 2 

 3 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e vinte, teve início a 22ª Reunião 4 

Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital 34/2020- 5 

Processo Amprev nº 2020.168.701251PA. O coordenador Carlos Roberto deu início a 6 

reunião às quinze horas e trinca e cinco 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 BTG Pactual 11 

(administração, gestão e custódia), em cumprimento ao item “5.11 Processo de 12 

avaliação” da Política de Investimentos do RPPS e RPPM do Estado do Amapá do 13 

exercício de 2020, em relação a gestão dos recursos, considerando a impossibilidade 14 

de reunião presenciais em virtude da pandemia do covid-19, realizada através de 15 

áudio e/ou vídeo conferência, cumprindo parcialmente a exigência da política. O 16 

coordenador Carlos Roberto Oliveira deu sequência com a presença dos membros do 17 

comitê, em seguida passou a palavra ao senhor Victor Watkins, o qual agradeceu pela 18 

oportunidade da reunião com a equipe do BTG Pactual, em seguida passou a palavra 19 

para à senhora Lilian Ferro, que apresentou o cenário global, no que tange o novo 20 

corona vírus, falou sobre a crise sanitária que o mundo está passando, e na análise de 21 

óbitos por milhões de habitantes, percebeu que a pior fase de crise pandêmica já 22 

passou, demonstrando assim um cenário mais controlado quanto aos óbitos, mas tendo 23 

o Brasil como parâmetro para um cenário futuro de pandemia, deu ênfase aos Estados 24 

Unidos, o qual já se percebeu uma flexibilidade na mobilidade com a volta dos 25 

americanos ao trabalho, assim como um aumento de contagio com essa flexibilização, 26 

no cenário econômico dos EUA, os estímulos fiscais e monetários estão impulsionando 27 

a recuperação, o que ocasionou um aumento na renda familiar, em contrapartida o 28 

consumo diminuiu, uma vez que houve uma repressão na mobilidade causada pelo 29 

distanciamento social, ocasionando assim uma queda nos setores de consumo, nos 30 

meses de março e abril, e volta no mês de maio, impulsionados pela flexibilização do 31 

distanciamento social e pagamento da parcela do auxílio, no setor das industrias a volta 32 

é lenta nas linhas de produção, tendo como motivador as incertezas no cenário 33 
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econômico e a necessidade do mantimento de distanciamento social físico nessas linhas, 34 

mas o BTG Pactual tem uma visão otimista para a recuperação americana, na Zona do 35 

Euro, no início da pandemia houve uma dificuldade por não terem uma união fiscal, mas 36 

o pacote de estímulos foi aprovado sendo destinados para as economias mais afetadas 37 

com mais estímulos monetários, na China, o impacto forte da pandemia e a queda de 38 

7% do PIB chinês, tendo sua recuperação no segundo tri em 3,2%, os setores de varejo 39 

e investimento em artigos fixos, com mais dificuldade para reaquecer. Dois pontos de 40 

risco a serem monitorados, é a intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos 41 

e China e a corrida presidencial Americana.  No cenário doméstico, o senhor Claudio 42 

Ferraz falou de uma contração historicamente elevada, porém menor que se esperava 43 

para o segundo trimestre, houve uma revisão da projeção do PIB, o qual ficou em - 5,5% 44 

para 2020, deu destaque ao setor de serviço como o mais afetado, o qual apresenta uma 45 

volta, porém ainda se destaca como o setor mais fraco, e  destacou o setor de varejo on-46 

line que cresceu positivamente em meio a pandemia, a projeção de inflação fica na casa 47 

de 1,7% para 2020, e 3% para 2021, tendo as expectativas de inflação para os próximos 48 

anos rodando abaixo da meta, em resumo, o cenário é de corte de juros, inflação baixa 49 

e risco na parte fiscal, concluindo o cenário doméstico. Na sequência, o senhor Victor 50 

Watkins falou do fundo BTG Pactual ABSOLUTO, que contém na carteira da AMPREV, e 51 

está sempre bem colocado nas maiores janelas em comparação aos outros fundos de 52 

renda variável, em continuidade o senhor Rafael Fonseca, falou da mudança na carteira 53 

do fundo, com a venda total das commodities, e um aumento em investimento em 54 

bolsa, em resumo, o fundo está bem posicionado frente à pandemia. Em relação a 55 

carteira administrada de títulos públicos, o senhor Mauricio Nogueira falou da 56 

composição da carteira em 30% NTNB  e 70% em pós fixada, nesse cenário de 57 

volatilidade do mercado, os papéis mais longos, foram os que mais sofreram, mas já 58 

apresentam uma boa recuperação, e a aposta da carteira é a curto prazo, com a 59 

expectativa de mais cortes de juros pelo Banco Central, em resumo, ressaltou, que a 60 

carteira está bem posicionada pra esse cenário e bem protegida para um cenário mais 61 

longo, finalizando sua apresentação, na sequência o senhor Victor Watkins perguntou 62 

aos membros, se há proposta de aporte na carteira de títulos públicos pelo comitê, ou 63 

ainda diversificar a carteira administrada já existente com aplicação em outros fundos, 64 

diante de uma proposta já apresentada ao comitê, o coordenador respondeu que o 65 

comitê não está fazendo avaliação de carteira de títulos públicos, e diante do cenário de 66 
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mercado, observasse que os prêmios dos títulos estão voltando, com expectativa da 67 

carteira atingir a meta atuarial, mas que a proposta da carteira administrada 68 

diversificada pode ser enviada para análise do comitê. Na sequência o senhor Matheus 69 

Moura falou do fundo FIP FLORESTAL TIMBERLAND, que chegou ao final do prazo de 70 

investimento, com ativos em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Mato 71 

Grosso do sul, as florestas dos ativos estão com negociações fechadas e outras em 72 

negociação, que vão consumir toda a madeira que os ativos produzirem, concluído assim 73 

a tese fundo e distribuir bons dividendos aos cotistas, o fundo tem o prazo de 12 anos, 74 

com previsão de duas extensões de 1 ano com data prevista de encerramento em 2027, 75 

concluiu a apresentação do fundo e agradeceu pela oportunidade. O senhor Victor 76 

Watkins agradeceu a atenção em nome da equipe do BTG Pactual, que está à disposição 77 

para eventuais dúvidas. Os membros agradeceram pela apresentação da equipe do BTG 78 

Pactual. E nada mais havendo, às dezoito horas e seis minutos o coordenador Carlos 79 

Roberto dos Anjos Oliveira encerra a reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei 80 

a presente ata, que será assinada pelos membros. Macapá, 28 de julho de 2020.  81 

          82 

Carla Ferreira Chagas: _____________________________ 83 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV 84 
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Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _________________________ 95 
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