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ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2021. 2 

 3 

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um foi realizada a 5ª Reunião 4 

Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do Edital 09/2021- 5 

Processo Amprev nº 2021.179.300526PA, por videoconferência, em atendimento ao 6 

Decreto Estadual nº 0662 de 1°/03/2021. O coordenador Carlos Roberto Oliveira deu 7 

início a reunião às quinze horas e quarenta e três minutos, saudou os presentes, foi feita a 8 

leitura do edital, pauta e verificação de quórum pela secretária Francisca Cruz, membros 9 

presentes: Carla Ferreira Chagas, Horácio Luís Bezerra Coutinho, Meryan Gomes Flexa, 10 

Rubens Belnimeque de Souza, Carlos Roberto dos Anjos Oliveira. Item 4: Avaliação da 11 

carteira de investimentos da AMPREV, através de acompanhamento do 12 

desempenho dos ativos da carteira, em comparação entre eles com objetivo de 13 

otimizar o retorno para o atingimento da meta de rentabilidade prevista para 2021. 14 

O coordenador Carlos Roberto Oliveira falou que esta reunião foi definida para avaliar 15 

somente dos ativos da carteira, tendo como base a planilha elaborada pela 16 

DICAM/AMPREV com ranking de rentabilidade acumulada no mês, no ano, em seis 17 

meses, em 1, 2, 3 e 4 anos, considerando a meta de rentabilidade de 5,44% prevista para 18 

2021. Iniciada a avaliação: No segmento de renda fixa: por ter muitos fundos que são de 19 

estratégia de proteção da carteira, e para que a avaliação seja mais consistente, os 20 

membros deliberaram por unanimidade, realizar reunião dia 10/03/2021 para avaliar o 21 

segmento de renda fixa por estratégia e seu valor patrimonial para tomar decisão; No 22 

segmento de renda variável: os membros deliberaram por unanimidade, resgate total do 23 

fundo BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES dos planos financeiro e previdenciário, 24 

pois o fundo não bate a meta de rentabilidade nos períodos avaliados,  e aplicação no 25 

fundo da mesma instituição BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I dos 26 

planos financeiro e previdenciário, pois o fundo supera a meta de rentabilidade em todos 27 

os períodos avaliados, no mesmo segmento, os membros deliberaram por unanimidade, 28 

resgate total do fundo ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÔES, dos planos financeiro e 29 

previdenciário, pois o fundo não bate a meta de rentabilidade na maioria dos períodos 30 

avaliados, com exceção de 4 anos, tem taxa de administração de 2,50%, e taxa de 31 

performance de 20%, e aplicação no fundo da mesma instituição IT NOW S&P 500 TRN 32 

FUNDO DE INDICE dos planos financeiro e previdenciário, pois o fundo supera a meta 33 

de rentabilidade em todos os períodos avaliados, tem taxa de administração de 0,18%, 34 

mas não tem taxa de performance, os demais fundos de renda variável serão avaliados 35 
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por estratégia, da mesma forma que os fundos de renda fixa, na reunião do dia 10/03/2021; 36 

No segmento multimercado: os membros deliberaram por unanimidade, o resgate total 37 

do fundo CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP, plano financeiro, pois o fundo não 38 

bate a meta de rentabilidade nos períodos avaliados, e aplicação no fundo CAIXA INST. 39 

FI AÇÕES BDR NIVEL I, pois o fundo bate e supera a meta de rentabilidade  nos 40 

períodos avaliados, no mesmo segmento, os membros deliberaram por unanimidade, o 41 

resgate total do fundo VINCI VALOREM FI MULTIMEMRCADO, plano financeiro, 42 

pois o fundo não bate a meta de rentabilidade nos períodos avaliados, e aplicação no fundo 43 

ITAÚ PRIVATE S&P 500 BRL FIC MULTIMERCADO, pois o fundo bate a meta de 44 

rentabilidade em todos os períodos avaliados; No segmento de investimento no exterior: 45 

os membros deliberaram por unanimidade, manter os fundos já existentes na carteira da 46 

AMPREV. E nada mais havendo, às dezoito horas e oito minutos, o coordenador Carlos 47 

Roberto Oliveira encerrou a reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz, lavrei a presente 48 

ata que após aprovada, vai assinada pelos membros presentes. Macapá, 04 de março de 49 

2021.  50 
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Carla Ferreira Chagas: _____________________________ 52 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV 53 
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