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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 1 

DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2021. 2 

 3 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, foi realizada a 9ª Reunião 4 

Ordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do Edital 25/2021- Processo 5 

Amprev nº 2021.179.501151PA, por videoconferência, em atendimento ao Decreto 6 

Estadual nº 1629 de 10/05/2021. O coordenador Carlos Roberto Oliveira deu início a 7 

reunião às quinze horas e quarenta minutos, saudou os presentes, foi feita a leitura do 8 

edital, pauta e verificação de quórum pela secretária Francisca Cruz, membros presentes: 9 

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

Belnimeque de Souza, Carlos Roberto dos Anjos Oliveira. Item 4: Deliberação da ata 11 

da 7ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 15//04/2021. O coordenador Carlos 12 

Roberto Oliveira leu o item cuja ata lhe foi distribuída e falou que fez pequenas correções 13 

sem alteração do conteúdo, manifestando-se ao final pela sua aprovação. Colocada à 14 

deliberação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 5: Apresentação para 15 

Deliberação do Relatório Mensal dos Investimentos, competência março de 2021, 16 

em cumprimento ao Inciso I do § 1º do art. 1º da Resolução CMN nº 3922/10, ao 17 

inciso V do artigo 3º da Portaria MPS nº 519/11 e a letra “a” do item 4 e letra “e” do 18 

item 5 do Regulamento do Comitê de Investimentos. O coordenador Carlos Roberto 19 

Oliveira apresentou o relatório mensal de março de 2021 de forma resumida, no item 2.2. 20 

Movimentação da carteira de Investimentos, demonstrou a movimentação das carteiras 21 

de títulos públicos federais conforme a gestão ativa da instituição financeira, e 22 

movimentações conforme deliberações do Comitê, com anexos de extratos e memorandos 23 

para comprovação, no andamento da apresentação, fez-se uma pausa as 16h09 no item 24 

2.5.1. Demonstrativo da Evolução Patrimonial no ano, por encerramento automático da 25 

reunião pelo aplicativo zoom, com retorno as 16h22, o coordenador deu prosseguimento 26 

a apresentação, ao final, perguntou aos membros se há alguma observação, os quais 27 

responderam que não há observação a fazer, dessa forma o coordenador colocou o 28 

relatório mensal dos investimentos, competência março de 2021, o qual foi aprovado por 29 

unanimidade. Item 6: Deliberação do recurso disponível oriundo dos títulos públicos 30 

federais da carteira administrada do Banco do Brasil, vencidos em maio de 2021. O 31 

coordenador Carlos Roberto Oliveira informou que o recurso disponível de acordo com 32 

o oficio nº37/2021/DIFAT/AMPREV já aplicado no fundo perfil do plano financeiro é 33 

de R$ 41.197.903,17 (quarenta e um milhões, cento e noventa e sete mil novecentos e três 34 

reais e dezessete centavos), e que a DIM/AMPREV, elaborou um ranking de rentabilidade 35 
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de fundos dos segmentos de renda fixa, renda variável, multimercado e investimento no 36 

exterior da carteira da AMPREV para subsidiar na deliberação do  recurso disponível, as 37 

16h49 a reunião foi interrompida no aplicativo zoom, pois o mesmo está limitando a 38 

reunião a 40 minutos, retornamos as 17h10 pelo aplicativo Meet, em continuidade, os 39 

membros avaliaram a planilha com ranking de rentabilidade dos fundos elaborada pela 40 

DIM/AMPREV, deliberaram por unanimidade, aplicação do recurso disponível no plano 41 

financeiro, no segmento de renda variável, da seguinte forma: Aplicação de R$ 42 

11.197.903,17 (onze milhões cento e noventa e sete mil novecentos e três reais e dezessete 43 

centavos) no fundo TARPON GT 30 FIC AÇÕES, pelo destaque de rentabilidade no ano, 44 

6 meses, e 1 ano; Aplicação de R$ 5 milhões no fundo IT NOW S&P 500 TRN FUNDO 45 

DE INDICE SPX 11, pelo destaque de rentabilidade a longo prazo; Aplicação de R$ 5 46 

milhões no fundo ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES, pelo destaque de rentabilidade a curto 47 

prazo; No segmento de investimento no exterior, da seguinte forma: Aplicação de R$ 7 48 

milhões no fundo ITAÚ EUROPA IE FIC AÇÕES, pelo destaque de rentabilidade a curto 49 

prazo; Aplicação de R$ 6 milhões no fundo BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND 50 

ENVIROMENT IE FIC AÇÕES, pelos destaques de rentabilidade de médio e longo 51 

prazos; Aplicação de R$ 6 milhões no fundo BB GLOBAL SELECT EQUITY FI IE 52 

MULTIMERCADO, pelos destaques de rentabilidade equilibrada de curto, médio e longo 53 

prazos. Item 7: Avaliação da reunião com a gestão da Caixa Econômica Federal, 54 

para deliberação sobre os procedimentos de formação da nova carteira 55 

administrada de títulos e valores mobiliários do plano financeiro, a ser gerida pela 56 

Caixa Econômica, conforme processo nº 2020.140.901485PA, Resolução nº 57 

05/2021/CEP/AP e Contrato Nº 001/2021/AMPREV. O coordenador Carlos Roberto 58 

Oliveira falou sobre a reunião realizada com a Caixa Econômica dia 18/05/2021, onde foi 59 

discutida a proposta dada pelo Comitê, de transferência de 1/3 dos títulos públicos  da 60 

carteira do Banco do Brasil para formação da nova carteira da Caixa Econômica no plano 61 

financeiro, e que foi discutida a possibilidade da transferência ser em espécie, pela 62 

solicitação da venda dos títulos pelo Banco do Brasil, que faria a seleção e venda dos 63 

títulos que gerassem menos impacto na sua carteira, a conselheira Carla Chagas falou que 64 

a resolução do Conselho de Presidência é somente de transferência de custodia de títulos, 65 

e que a venda dos títulos públicos da carteira do Banco do Brasil que está posicionada 66 

mais a longo prazo, pode sofrer desvalorização na venda dos títulos a mercado, o 67 

coordenador falou que o prazo contratual da carteira do Banco do Brasil é de dez dias, e 68 

que a venda nesse prazo pode minimizar o impacto na carteira, o conselheiro Rubens 69 

Belnimeque falou que pela transferência ou pela venda de títulos a resolução será 70 
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cumprida, mas que a proposta de venda pode ser levada ao Conselho para deliberação, o 71 

coordenador falou que pela transferência de títulos pode haver impacto negativo no valor 72 

da cota na carteira do Banco do Brasil, e que pela venda dos títulos pela gestão do Banco 73 

do Brasil, esse impacto pode ser minimizado, considerando a segunda proposta de 74 

abertura da carteira em espécie, pela venda de títulos pela gestão do Banco do Brasil, os 75 

membros deliberaram por unanimidade, levar ao conhecimento do Conselho de 76 

Previdência para deliberar essa possibilidade, com a participação do gestor da Caixa 77 

Econômica para explicação da possibilidade de impacto negativo na carteira do Banco do 78 

Brasil pela transferência de títulos. E nada mais havendo, às dezoito horas e trinta e um 79 

minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerrou a reunião, da qual eu, Francisca 80 

da Silva Cruz, lavrei a presente ata que após aprovada, vai assinada pelos membros 81 

presentes. Macapá, 21 de maio de 2021.  82 

                 83 

Carla Ferreira Chagas: _____________________________ 84 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV 85 

 86 

Horácio Luís Bezerra Coutinho: ___________________________ 87 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 88 

 89 

Meryan Gomes Flexa: _____________________________ 90 

Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV 91 

 92 

Rubens Belnimeque de Souza: ____________________ 93 

Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV 94 
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Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _________________________ 96 

Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV 97 

 98 

Francisca da Silva Cruz______________________________ 99 

Secretária do CIAP/AMPREV 100 
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