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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2020. 2 

 3 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte, teve início a 31ª 4 

Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do Edital 5 

47/2020- Processo Amprev nº 2020.179.901587PA, por videoconferência, em 6 

atendimento ao Decreto Estadual nº 2908 de 31/08/2020 e Portaria nº 100 de 7 

20/08/2020 da Amprev. O coordenador Carlos Roberto deu início a reunião às dezesseis 8 

horas e quarenta e três minutos, saudou os presentes, foi feita leitura do edital, pauta e 9 

verificação de quórum pela secretária Francisca Cruz, membros: Carla Ferreira Chagas, 10 

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

Rubens Belnimeque de Souza, presente; Carlos Roberto dos Anjos Oliveira, presente. 12 

Item 4: Reunião com o Banco Daycoval, solicitada pelo distribuidor PATRIARCA 13 

INVESTIMENTOS, através do Sr. Elanir Santos. O coordenador Carlos Roberto Oliveira 14 

iniciou a reunião com a presença dos membros do Comitê de Investimento, e do diretor 15 

financeiro da AMPREV, senhor Diego Campos, em seguida passou a palavra ao senhor 16 

Elanir Santos, o qual agradeceu a presença de todos e a oportunidade dessa reunião, e 17 

na sequência falou do fundo DAYCOVAL IBOVESPA no ranking dos 10 mais rentáveis na 18 

janela de 36 meses, segundo o Valor Econômico, performou acima do seu benchmark 19 

em 12, 24 e 36 meses, o fundo Daycoval Multiestratégia Multimercado, foi premiado 20 

pelo Valor Investe dentro dos 10 melhores mais rentáveis na categoria baixa 21 

volatilidade, na sequência o senhor Rafael Cardoso falou do cenário  de recuperação e 22 

as projeções de comportamento do mercado frente a pandemia, no cenário doméstico, 23 

projetou o PIB -5% para 2020 e um crescimento de 3.4% para 2021, alta da inflação, com 24 

projeção de 2%, IPCA em 2020 e 2.8% para 2021, mercado próximo a 3% e uma Selic 25 

baixa até meados do final de 2021, em riscos, falou da incerteza do comportamento 26 

econômico frente a retirada dos estímulos, atingindo o cenário internacional, no cenário 27 

nacional a incerteza e pela falta de articulação do governo quanto as reformas. Na 28 

sequência o senhor Anand Kishore apresentou os fundos DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC 29 

FIA, DAYCOVAL MULITIESTRATEGIA, DAYCOVAL IMA-B5 e DAYCOVAL BDR NIVEL 1, que 30 

estão performando muito bem frente aos seus benchmark, e o fundo DAYCOVAL TOP 31 

SELEÇÃO FIC FIA, com apenas seis meses, com premiação pela Morgan Stanley, por 32 

investir em ações com características ESG de sustentabilidade, sobre o cenário 33 
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doméstico acrescentou as expectativas para vacina, privatizações como Eletrobrás e 34 

Correios, reformas  tributária e administrativa, no global o conflito entre EUA e China, 35 

ao fim, se colocaram à disposição do Comitê. Os membros agradeceram pela 36 

apresentação e solicitaram todas as informações dos fundos apresentados para análise 37 

do Comitê. Item 5: Reunião com o Banco BTG Pactual, para apresentação do Sr. 38 

Rodrigo Rocha, que será o novo responsável pelo atendimento da AMPREV junto ao 39 

BTG Pactual Asset, em substituição ao Sr. Victor Watkins. O coordenador Carlos 40 

Roberto Oliveira iniciou a reunião, com os membros do Comitê de Investimento e do 41 

diretor financeiro da AMPREV, senhor Diego Campos, em seguida passou a palavra ao 42 

senhor Victor Watkins, o qual agradeceu pela atenção dada nesse tempo de 43 

atendimento à AMPREV, e que a sua saída é parte do processo de sucessão da Asset do 44 

BTG Pactual,  e passou a palavra ao senhor Rodrigo Rocha, ficará responsável pelo 45 

atendimento da AMPREV, o qual se colocou à disposição da AMPREV, em seguida, os 46 

membros agradeceram ao senhor Victor Watkins pelo atendimento à AMPREV, e deram 47 

as boas-vindas ao senhor Rodrigo Rocha. E nada mais havendo, às Dezessete horas e 48 

trinta minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerra a reunião, da qual eu, 49 

Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros. Macapá, 50 

21 de setembro de 2020. 51 
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Carla Ferreira Chagas: _____________________________ 53 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV 54 

 55 

Horácio Luís Bezerra Coutinho: ___________________________ 56 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 57 
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Meryan Gomes Flexa: _____________________________ 59 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 60 
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Rubens Belnimeque de Souza: ____________________ 62 

Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV 63 
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Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _________________________ 65 

Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV 66 

 67 

Francisca da Silva Cruz______________________________ 68 

Secretária do CIAP/AMPREV 69 
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