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ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ 2 

PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2021.  3 

 4 

Aos três dias do mês de agosto 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 quinze minutos, teve início a oitava reunião 7 

extraordinária do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, coordenada 8 

pelo Presidente, Senhor Elionai Dias da Paixão, o qual cumprimentou os conselheiros. 9 

Com a palavra à secretária, Senhora Josilene de Souza Rodrigues, efetuou a leitura do 10 

ITEM 01 – Edital de Convocação número dezesseis, o qual convocou os Conselheiros 11 

para fazerem-se presentes nesta sessão. Verificação de quórum. Foram chamados 12 

nominalmente os Conselheiros na seguinte ordem: Elionai Dias da Paixão, presente, 13 

Helton Pontes da Costa, presente, Arnaldo Santos Filho, presente, Eduardo Corrêa 14 

Tavares, presente, Francisco das Chagas Ferreira Feijó, presente, Adrilene Ribeiro 15 

Benjamin Pinheiro, presente. Justificativa de ausência. Não houve. ITEM 02 - 16 

Processos pendentes de análises. 2.1 – 14 (quatorze) Processos Demonstrativos de 17 

Investimentos; 2.2 – 4 (quatro) Processos de Contratação; 2.3 – 29 (vinte e nove) 18 

Processos de Compensações Previdenciárias; 2.4 – 1 (um) Processo Suprimento de 19 

Fundo; 2.5 – 1 (um) Processo Contábil. O Presidente registrou que lhe traz surpresa esse 20 

montante de processos pendentes de análises, parabenizou todos os Conselheiros da 21 

forma que foram participativos na escolha dos temas e dos processos, realizado através 22 

do grupo de trabalho pelo WhatsApp, demonstraram boa vontade na aceitação da 23 

distribuição da demanda reprimida. Nesta reunião fica registrado oficialmente a 24 

distribuição dessas demandas. ITEM 03 - Alinhamento/considerações para análises e 25 

coleta de informações. O Presidente solicitou a manifestação de cada Conselheiro para 26 

fazer as primeiras considerações dessas demandas. O Conselheiro Arnaldo que ficou 27 

responsável em analisar os processos de compensações previdenciárias de auxílio 28 

doença dos meses de janeiro a dezembro de 2019 e salário maternidade de novembro e 29 

dezembro de 2018, deixou registrado alguns questionamentos: Verificar com o Diretor 30 

Presidente da AMPREV quando vai se dá o retorno das atividades presenciais da 31 

instituição, pois estamos vivendo outro momento da pandemia com o retorno das aulas e 32 

atendimentos em outros órgãos, esse retorno é importante para que possam ter 33 

facilidade de contato com a equipe da AMPREV para obtenção de informações e 34 

orientações nas análises dos processos. Questionou qual o início da contagem do prazo 35 

para apresentação das análises dessa demanda reprimida, visto que os processos foram 36 

distribuídos e despachados com data anterior. Informou que esteve observando os 37 

processos e irá buscar algumas informações no setor competente. O Presidente sugeriu 38 

que o prazo para realização das análises inicia nesta reunião. Todos concordaram. 39 

Quanto ao retorno das atividades presenciais da AMPREV, irá agendar uma reunião com 40 

o Diretor Presidente, para tratar desse ponto e outros assuntos que diz respeito a 41 

demanda deste Conselho. O Conselheiro Eduardo registrou que esteve analisando os 42 

processos de compensações previdenciárias de salário maternidade dos meses de 43 

janeiro a dezembro de 2019, inclusive apresentou uma minuta de relatório já com as 44 

analises, informou que o arquivo do mês de maio está corrompido, desta forma solicitou 45 

outro arquivo para que possa ter acesso e concluir as análises. Entende que alguns 46 

processos irão poder ser analisados em bloco por se tratar de matéria similar, sendo uma 47 

análise de checklist. Em seguida apresentou sua minuta de relatório contendo a 48 

fundamentação legal, o tramite dos processos, os valores de cada mês e por poder, 49 

inclusive registrou que com a extensão do prazo para conclusão das análises irá verificar 50 

algumas oscilações de valores, ressaltou que com a disponibilidade do arquivo do mês 51 

de maio que encontra-se corrompido poderá concluir as análises e apresentar o relatório 52 

na próxima reunião. O Presidente parabenizou o trabalho do Conselheiro Eduardo, 53 

somente sugeriu a emissão do relatório para cada processo, e apresentar a análise geral 54 

de todos. O Conselheiro Francisco Feijó registrou sua satisfação em compor este 55 

Conselho, com relação aos três processos que lhe foram distribuídos, trata-se de 56 
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contratação de serviços, ainda não teve oportunidade de fazer análise devido ter 57 

retornado recentemente de férias, conhece da matéria o qual já desenvolve na 58 

Procuradoria do Estado. O Conselheiro Helton sugeriu agendar uma visita na instituição 59 

para que todos os Conselheiros possam conhecer a estrutura organizacional, sugeriu 60 

ainda, solicitar uma reunião com o Comitê de Investimentos para que este apresente a 61 

carteira de investimentos da AMPREV.  A Conselheira Adrilene informou que encontra-se 62 

com dois processos, um de contratação de fornecimento de passagens áreas e outro de 63 

suprimento de fundos, está analisando primeiro o de passagens, inclusive consta no 64 

processo a Análise Técnica nº 024/2020-COFISPREV/AMPREV da Conselheira Valena 65 

Cristina em que foi encaminhado com algumas diligências, sendo que os autos retornou 66 

sem resposta, frisou que é de suma importância que conste a planilha com informações 67 

para análise comparativa conforme modelo sugerido na análise técnica, outra questão 68 

observada foi o aditivo do contrato posterior a sua data de vencimento, formalizaram a 69 

prorrogação e depois foi anulado, houve o fornecimento de passagens nesse lapso 70 

temporal, tanto a Procuradoria Jurídica e a Auditoria Interna da AMPREV recomendaram 71 

a responsabilização administrativa. ITEM 04 - Cronograma/Plano de Trabalho do 72 

COFISPREV 2021/2025. O Presidente colocou em apreciação. Após a manifestação de 73 

cada Conselheiro ficou registrado a seguinte distribuição do plano de trabalho: 74 

Processos Demonstrativos de Investimentos: Conselheiros Eduardo Corrêa e Elionai 75 

Dias; Processos de contratação e aquisição: Conselheiros Helton Pontes e Francisco 76 

Feijó; Processos de Benefícios: Conselheira Adrilene Ribeiro e o Conselheiro Arnaldo 77 

Santos; Processos Contábeis – Conselheiros Elionai Dias e Francisco Feijó. Grupos 78 

temáticos mais abrangentes: Transparência: Conselheira Adrilene Ribeiro; Relatório de 79 

Gestão: Conselheiros Helton Pontes e Arnaldo Filho; Cálculo Atuarial: Conselheiros 80 

Eduardo Corrêa; Relatório Contábil: Conselheiro Elionai Dias. ITEM 05 – Comunicação 81 

dos Conselheiros. Não houve. ITEM 06 – O que ocorrer. Não houve assunto. E nada e 82 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do COFISPREV agradeceu a presença de 83 

todos e encerrou a reunião exatamente às dezessete horas e quarenta e oito minutos, da 84 

qual eu, Josilene de Souza Rodrigues, Secretária, lavrei a presente ata, que será 85 

assinada pelos Senhores Conselheiros presentes e por mim. Macapá - AP, 03 de agosto 86 

de 2021. 87 
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