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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2020. 2 

 3 

Ao décimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e vinte, teve início a 26ª Reunião 4 

Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital 39/2020 - 5 

Processo Amprev nº 2020.168.801324PA. Por vídeo conferência, em atendimento ao 6 

Decreto Estadual nº 2418 de 1°/08/2020 e Portaria nº 91 de 03/08/2020 da AMPREV. 7 

O coordenador Carlos Roberto Oliveira deu início a reunião às quinze horas e trinta e 8 

cinco minutos, saudou os presentes, foi feita leitura do edital, pauta e verificação de 9 

quórum pela secretária Francisca Cruz, membros: Carla Ferreira Chagas, presente; 10 

Horácio Luís Bezerra Coutinho, presente; Meryan Gomes Flexa, presente; Rubens 11 

Belnimeque de Souza, presente; Carlos Roberto dos Anjos Oliveira, presente. Item 4: 12 

Reunião com a instituição financeira Privatiza Investimentos (distribuidora), 13 

conforme solicitado pelo representante o Sr. José França. O coordenador Carlos 14 

Roberto Oliveira iniciou à reunião com a presença dos membros do Comitê de 15 

Investimento e do diretor financeiro da AMPREV, senhor Diego Campos, em seguida 16 

passou a palavra ao senhor José França da PRIVATIZA Investimentos, que agradeceu 17 

pela oportunidade, e na sequência passou a palavra ao vice-presidente da Schroders 18 

Brasil, o senhor Fernando Cortez, que já está há treze nãos na Schroders, a qual tem 19 

mais de 200 anos de história, a empresa é sediada em Londres, no Brasil há mais de 20 

vinte anos, tem sob sua gestão 17 Bi em patrimônio, figura entre as vinte melhores 21 

gestoras independentes, seu portfolio é composto com fundos de investimentos nos 22 

segmentos de renda vaiável, renda fixa, multimercado, crédito privado e investimentos 23 

no exterior, e na sequência falou sobre a diversificação internacional, apontou os 24 

principais motivadores para fazer investimentos no exterior, sendo eles; Ampliação das 25 

alternativas de investimento que buscam por retornos não correlacionados, melhora 26 

nas relações risco/retorno e parte da carteira atrelado a uma moeda forte, na análise 27 

da volatilidade da bolsa nacional e global, em uma correlação dos riscos, a bolsa 28 

brasileira correlacionada a bolsa internacional, apresenta uma maior volatilidade dos 29 

riscos e retornos, uma vez pertencente a um país emergente. Apresentou o fundo 30 

SCHRODERS GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH, que ultrapassa seus 500 milhões de 31 

dólares, é de gestão ativa, subiu internacionalmente 7% contra o benchmark (MSCI) o 32 

qual caiu 1%, gerando 8 pontos de retorno (alpha), em uma análise simulada do fundo 33 
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Schroders Global Sustainable Growth se integrado à carteira da Amprev, com pontos 34 

de riscos e retorno a curto e longo prazos, traria mais eficiência e governança do 35 

instituto em relação a investimentos no exterior, finalizou sua apresentação, 36 

agradeceu a presenta de todos e a oportunidade por essa reunião, e colocou-se à 37 

disposição para esclarecimento sobre a apresentação, na sequência o senhor José 38 

França agradeceu pela oportunidade. Os membros do Comitê agradeceram pela 39 

apresentação e solicitaram todas as informações dos fundos apresentados para análise 40 

do Comitê, e nada mais havendo, às dezessete horas e trinta e três minutos o 41 

coordenador Carlos Roberto Oliveira encerra a reunião, da qual eu, Francisca da Silva 42 

Cruz, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros. Macapá, 12 de agosto 43 

de 2020.  44 

          45 

Carla Ferreira Chagas: _____________________________ 46 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV 47 

 48 

Horácio Luís Bezerra Coutinho: ___________________________ 49 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 50 

 51 

Meryan Gomes Flexa: _____________________________ 52 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 53 

 54 

Rubens Belnimeque de Souza: ____________________ 55 

Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV 56 

 57 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _________________________ 58 

Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV 59 

 60 

Francisca da Silva Cruz______________________________ 61 

Secretária do CIAP/AMPREV 62 

 63 
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