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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2020. 2 

 3 

Ao décimo nono dia do mês de outubro de dois mil e vinte, teve início a 34ª Reunião 4 

Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do Edital 52/2020- 5 

Processo Amprev nº 2020.179.1001807PA, por videoconferência, em atendimento ao 6 

Decreto Estadual nº 3408 de 01/09/2020 e Portaria nº 100 de 20/08/2020 da Amprev. 7 

A secretária do CIAP, Francisca Cruz deu início a reunião às dezesseis horas e nove 8 

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

quórum, membros: Carla Ferreira Chagas, presente; Horácio Luís Bezerra Coutinho, 10 

presente; Meryan Gomes Flexa, presente; Rubens Belnimeque de Souza, presente; 11 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira, ausente por motivos de saúde. Item 4: Reunião com 12 

a instituição financeira Banco do Brasil, a fim de apresentar estratégia do banco 13 

frente ao cenário atual e apresentação de produtos; A secretária do CIAP, Francisca 14 

cruz, na ausência do coordenador Carlos Roberto dos Anjos Oliveira, iniciou a reunião 15 

com a presença da maioria dos membros do Comitê de Investimento e passou a 16 

palavra a senhora Vânia Lúcia, integrante do Banco do Brasil, a qual agradeceu a 17 

presença de todos e a disponibilidade para essa reunião, e na sequência o senhor 18 

Diogo Souto falou do cenário econômico macro, em resumo, apontou a perceptível 19 

recuperação dos países desenvolvidos, nos EUA, falou dos juros baixos e a perspectiva 20 

de manutenção desses nível de juros até meados de 2023, tornando assim o cenário 21 

de investimento positivo para a tomada de risco fora, mencionou os pontos de riscos a 22 

serem monitorados, a possível segunda onda de contagio pandêmico, corrida 23 

presidencial e a guerra comercial entre EUA e China. No cenário doméstico, falou da 24 

diminuição da arrecadação, dívida PIB e o cenário fiscal, fez uma comparação entre 25 

Selic brasileira com o a mexicana, onde o mercado mexicano se encontra mais atrativo 26 

para os investimentos se comparado ao Brasil, ainda em cenário doméstico, falou da 27 

falta de efetividade do governo em colocar papeis de LFTs nos leilões e deu ênfase nas 28 

LTN, e seus 600 milhões para negociar entre fevereiro e abril de 2021, o desempenho 29 

do segundo trimestre foi o pior, com uma contração de 9,7%, projetando uma 30 

recuperação forte para o terceiro trimestre de 7,5% e 2,5% no 4° semestre, houve uma 31 

revisão de PIB de -5,6% para -5,1% em 2020 e 3,8% para 2021, com projeção de uma 32 

retomada em patamar pré covid só em meados de 2023, IPCA 2,5% em 2020 e 3,3% 33 
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em 2021, Selic de 2% em 2020. Nos segmentos de investimentos, na Renda Fixa, 34 

apontou um cenário desafiador para esse segmento, o que exige uma gestão mais 35 

ativa, apresentou os fundos BB Prev. RF Alocação Ativa, BB Prev. RF Alocação Ativa 36 

Retorno Total,  BB Ações Retorno Total FIC FI, BB Ações Retorno Quantitativo FIC FI, BB 37 

Ações Globais ETF IE, e BB Ações Bolsa Americana, deu  ênfase na importância de 38 

exposição ao dólar mais renda variável no exterior, uma vez que há um cenário 39 

desafiador para renda fixa, ao final, agradeceu pela oportunidade e colocou-se à 40 

disposição. Os membros agradeceram pela apresentação. E nada mais havendo, às 41 

dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos, o conselheiro Rubens Belnimeque 42 

encerra a reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente ata, que será 43 

assinada pelos membros. Macapá, 19 de outubro 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 

Francisca da Silva Cruz______________________________ 58 

Secretária do CIAP/AMPREV 59 

 60 
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