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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ 1 

PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2020. 2 

 3 

Ao décimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, na Sala de Reunião da 4 

Amapá Previdência – AMPREV, sito a Rua Binga Uchôa, nº. 10, Centro, Macapá, teve 5 

início a 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital 6 

07/2020- Processo Amprev nº 2020.168.200581PA. O coordenador Carlos Roberto 7 

Oliveira deu início a reunião às quinze horas e cinquenta e cinco 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. Item 4: Deliberação da ata da 12 

12ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 30/09/2019. O coordenador Carlos 13 

Roberto Oliveira leu o item que foi distribuído ao conselheiro Horácio Luís, o qual falou 14 

que fez correções necessárias sem alteração do conteúdo, se manifestou pela 15 

aprovação, colocada a deliberação, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 5: 16 

Deliberação da ata da 13ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 25/10/2019. O 17 

coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o item que foi distribuído a conselheira Carla 18 

Chagas, a qual falou que fez correções necessárias sem alteração do conteúdo, se 19 

manifestou pela aprovação, colocada a deliberação, a qual foi aprovada por 20 

unanimidade. Item 6: Deliberação da ata da 2ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 21 

31/01/2020. O coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o item que lhe foi distribuído, o 22 

qual falou que a ata dessa reunião por ter item de aplicação de recurso em fundo novo, 23 

foi elaborada para cumprir exigência de compliance da corretora em relação a 24 

deliberação; fez correções necessárias sem alteração do conteúdo, se manifestou pela 25 

aprovação, colocada a deliberação, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 7: 26 

Apresentação do Demonstrativo de Investimentos, competência janeiro de 2020. O 27 

coordenador Carlos Roberto Oliveira solicitou a retirada do item de pauta, pois não foi 28 

possível a conclusão, comentou que apesar da bolsa continuar negativa, a carteira da 29 

Amprev fechará positiva no mês de janeiro de 2020. Item 8: Continuidade do processo 30 

de avaliação de produtos selecionados para investimentos. Processo nº 31 

2019.61.100.2750PA. O coordenador Carlos Roberto Oliveira falou que o processo de 32 

avaliação já está na fase final onde foram selecionados trinta e três fundos, sendo que 33 
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o fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS, já foi avaliado, foi elaborado um formulário, para ser 34 

disponibilizado como referência para o preenchimento dos demais fundos a serem 35 

avaliados, o fundo CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO, foi avaliado sendo 36 

apresentado a sua carteira aberta e regulamento, o coordenador Carlos Roberto Oliveira 37 

colocou a análise do fundo à deliberação, a qual foi aprovado por unanimidade, apto a 38 

receber aporte. Em continuidade, foi feita a divisão entre os membros, do restante dos 39 

fundos para análise, sendo assim distribuídos: lote 1, com sete fundos,  ficou com o 40 

coordenador Carlos Roberto Oliveira; lote 2, com seis fundos, com a conselheira Carla 41 

Chagas; Lote 3, com seis fundos, ficou com o conselheiro Horácio Luís; lote 4, com seis 42 

fundos, com a conselheira Meryan Flexa, e lote 5,  com seis fundos com o senhor Rubens 43 

Belnimeque, sendo definido o dia 28/02/2020 para entrega e apresentação da análise. 44 

Item 9:  O que ocorrer. O coordenador Carlos Roberto Oliveira falou que a deliberação 45 

de aplicação de R$ 5.000.000,00(cinco milhões de reais) no plano financeiro e R$ 46 

3.000.000,00 (três milhões de reais) no plano previdenciário, no fundo BB 47 

PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO IPCA III FI, realizada dia 31/01/2020, O Banco do 48 

Brasil informou que esse fundo está fechado para captação desde dia 07/06/2019, dessa 49 

forma o recurso continuará disponível para deliberação. E nada mais havendo, as 50 

dezoito horas e dezenove minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerra a 51 

reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente ata, que será assinada 52 

pelos membros. Macapá, 14 de fevereiro de 2020.   53 

                 54 

Carla Ferreira Chagas: _____________________________ 55 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV 56 

 57 

Horácio Luís Bezerra Coutinho: ___________________________ 58 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 59 

 60 

Meryan Gomes Flexa: _____________________________ 61 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 62 

 63 

Rubens Belnimeque de Souza: ____________________ 64 

Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV 65 

 66 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _________________________ 67 

Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV 68 

 69 
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Francisca da Silva Cruz______________________________ 70 

Secretária do CIAP/AMPREV 71 
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