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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ 2 

PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2021.  3 

 4 

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, através de 5 

videoconferência, aplicativo Skype, devido ao período de contingenciamento em razão da 6 

pandemia do coronavírus, às quinze horas e vinte minutos, teve início a sétima reunião 7 

ordinária do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, coordenada pelo 8 

Diretor Presidente da AMPREV, Senhor Rubens Belnimeque de Souza, o qual 9 

cumprimentou os conselheiros. Com a palavra à secretária, Senhora Josilene de Souza 10 

Rodrigues, efetuou a leitura do ITEM 01 - Pauta. Edital de Convocação número quinze, 11 

o qual convocou os Conselheiros para fazerem-se presentes nesta sessão. Verificação 12 

de quórum. Foram chamados nominalmente os Conselheiros na seguinte ordem: Elionai 13 

Dias da Paixão, presente, Helton Pontes da Costa, presente, Arnaldo Santos Filho, 14 

ausente, sendo representado por seu suplente, Josivan Rodrigues Gomes, presente, 15 

Eduardo Corrêa Tavares, presente, Francisco das Chagas Ferreira Feijó, presente, 16 

Adrilene Ribeiro Benjamin Pinheiro, presente. Justificativa de ausência. Conselheiro 17 

Arnaldo Santos Filho justificou sua ausência devido ter outra agenda de reunião. ITEM 02 18 

– Eleição do Presidente e Vice-Presidente do COFISPREV, conforme artigo 7º do 19 

Regimento Interno. O Presidente fez a apresentação deste item procedendo com a leitura 20 

do artigo sétimo do Regimento Interno do COFISPREV concernente as regras para 21 

escolha do Presidente e Vice-Presidente, “Art. 7º O Presidente e o Vice-Presidente do 22 

Conselho Fiscal da AMPREV serão eleitos pela maioria simples dos Membros presentes 23 

à reunião, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição. § 1º Somente 24 

serão elegíveis os membros titulares do Conselho Fiscal da -AMPREV que sejam 25 

contribuintes do Regime Próprio de Próprio de Previdência Social – RPPS ou do Regime 26 

Próprio dos Militares do Estado do Amapá – RPPM. § 2º Caso não existam candidatos 27 

aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da AMPREV que atendam ao disposto no § 28 

1º, do artigo 7º deste Regimento Interno, qualquer membro do Conselho Fiscal poderá 29 

concorrer à eleição. § 3º A eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho 30 

Fiscal da AMPREV será realizada na primeira reunião de cada biênio, em votação aberta. 31 

§ 4º Em caso de empate, considerar-se-á eleito o candidato com maior tempo de 32 

contribuição ao RPPS ou RPPM e, persistindo o empate, o mais idoso. § 5º Proclamado o 33 

resultado da eleição, os candidatos eleitos serão imediatamente empossados nos seus 34 

cargos”. Aberto o tempo para as inscrições, sendo anunciado as candidaturas dos 35 

Conselheiros Helton Pontes da Costa e Elionai Dias da Paixão, para Presidente e Vice 36 

Presidente, os dois candidatos são efetivos do quadro do Estado do Amapá e se 37 

colocaram à disposição para colaborar na Presidência do Conselho conforme decisão 38 

dos demais. Devido ter duas inscrições, ficou acordado que o candidato mais votado será 39 

eleito como Presidente e o segundo Vice-Presidente.  Em seguida registrado o voto de 40 

cada Conselheiro.  O Conselheiro Josivan votou no Conselheiro Elionai Paixão. O 41 

Conselheiro Francisco Feijó votou no Conselheiro Helton Pontes. A Conselheira Adrilene 42 

votou no Conselheiro Elionai Paixão. O Conselheiro Eduardo Corrêa votou no 43 

Conselheiro Elionai Paixão. Os Candidatos ambos votaram em si mesmo. Anunciado a 44 

computação dos votos, Conselheiro Elionai com quatro votos e o Conselheiro Helton dois 45 

votos. Com base no inciso quinto do artigo sétimo do regimento interno do COFISPREV, 46 

declarou empossados, para o mandato de dois anos, na qualidade de Presidente 47 

do Conselho Fiscal o Conselheiro Elionai Dias da Paixão e como Vice-Presidente o 48 

Conselheiro Helton Pontes da Costa. Após os agradecimentos dos empossados, o 49 

Diretor Presidente repassou a direção dos trabalhos para o Presidente eleito empossado 50 

para seguir com os itens de pauta, em seguida se retirou da sala virtual de reunião. O 51 

Presidente Elionai seguiu com a pauta ITEM 03 – Aprovação do calendário de 52 

reuniões ordinárias para o segundo semestre de 2021. Após apreciação ficando 53 

deliberadas as seguintes datas: 19/08/2021, 23/09/2021, 21/10/2021, 25/11/2021, 54 

14/12/2021. ITEM 04 – Plano de Trabalho do COFISPREV 2021/2025. O Presidente 55 

Elionai repassou a oportunidade para o Conselheiro Helton informar sobre o plano de 56 
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trabalho proposto e realizado pelo Conselho anterior. O Conselheiro Helton fez um relato 57 

da metodologia do Conselho anterior, explicou que os balancetes e os processos de 58 

demonstrativos de investimentos vem mensalmente para análise deste Conselho, os 59 

demais processos necessita solicitar da administração, registrou a importância de cada 60 

Conselheiro avaliar a área que possui mais expertises, informou ainda, que as análises 61 

dos balancetes contábeis do ano em curso encontram-se atrasadas, devido à ausência 62 

de encaminhamento para o Conselho Fiscal, pediu a manifestação da secretária quanto 63 

as pendencias existentes. A Secretária informou que existe uma demanda de processos 64 

de compensações previdenciárias, demonstrativos de investimentos e contratação de 65 

serviços, que devido ao término do mandato do Conselho anterior não foi possível 66 

realizar as análises, quanto aos balancetes contábeis do primeiro semestre, por enquanto 67 

não foram remetidos a este Conselho. Ficou decidido que cada Conselheiro irá avaliar 68 

a matéria em que vai ficar responsável em analisar, a secretária irá listar os 69 

processos pendentes de apreciação, e na próxima agenda de reunião será alinhado 70 

a distribuição, bem como a definição dos grupos de trabalho. ITEM 05 – 71 

Comunicação dos Conselheiros. Não houve. ITEM 06 – O que ocorrer. Não houve 72 

assunto. E nada e mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do COFISPREV 73 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião exatamente às dezessete horas e 74 

trinta e seis minutos, da qual eu, Josilene de Souza Rodrigues, Secretária, lavrei a 75 

presente ata, que será assinada pelos Senhores Conselheiros presentes e por mim. 76 

Macapá - AP, 16 de julho de 2021. 77 
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Rubens Belnimeque de Souza 79 

Diretor Presidente da AMPREV 80 
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Elionai Dias da Paixão  82 

Conselheiro Titular/Presidente do COFISPREV 83 

 84 

Helton Pontes da Costa 85 

Conselheiro Titular/Vice-Presidente do COFISPREV 86 
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Josivan Rodrigues Gomes  88 

Conselheira Suplente 89 
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Eduardo Corrêa Tavares  91 

Conselheiro Titular 92 
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Francisco das Chagas Ferreira Feijó  94 

Conselheiro Titular 95 
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Adrilene Ribeiro Benjamin Pinheiro  97 

Conselheira Titular 98 
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