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Marcio  Rys Meirelles de Miranda

Nesta 1ª edição de
2017, a Amazonprev apre-
senta aos segurados e socie-
dade o novo Presidente da
Instituição, Dr. Marcio Rys Mei-
relles de Miranda, nomeado
pelo Governador José Melo de
Oliveira pelo Decreto publi-
cado no Diário Oficial do Es-
tado - DOE, de 09.01.2017. 

Marcio Meirelles é Professor Universitário, Ad-
ministrador e Advogado. Graduado em Administração
de Empresas pela Universidade Federal do Amazonas
– UFAM e em Direito pelo Centro Integrado de Ensino
Superior do Amazonas – CIESA. 

No Estado do Amazonas, exerceu o cargo de
Coordenador do Curso de Segurança Pública e do Ci-
dadão da Universidade do Estado do Amazonas – UEA
e foi  Secretário da Secretaria de Estado e Justiça e Di-
reitos Humanos do Estado do Amazonas – SEJUS. 

No âmbito  Federal,  exerceu o cargo de Juiz
Substituto na Corte do TRE-AM durante o biênio 2014-
2016.

“É um privilégio fazer parte da Equipe de tra-
balho do Fundo Previdenciário do Estado do Amazo-
nas – AMAZONPREV. Dirijo-me, inicialmente, aos
aposentados, pensionistas e dependentes firmando
compromisso de observar e cumprir a Política da
Qualidade Institucional, visando assegurar os bene-
fícios que lhes sejam devidos e gerir com excelência,
visando os seus processos previdenciários, buscando
a plena satisfação daqueles que contribuíram no ser-
viço público em prol do Estado do Amazonas.

Darei continuidade ao trabalho no modelo
constitucional gerencial da Amazonprev, iniciado
pelo Dr. Silvestre de Castro Filho, sequenciado pelo
Dr. Fabio Pereira Garcia dos Santos que, com dedica-
ção e compromisso, contribuiu para o aprimora-
mento institucional, obtendo resultados excelentes
– um relevante serviço prestado ao Estado.

A missão Institucional não muda, será sem-
pre buscar com responsabilidade, compromisso e de-
dicação o constante equilíbrio econômico, financeiro
e atuarial do sistema previdenciário, observando e
cumprindo a legislação pertinente e em sintonia com
as diretrizes e políticas do Governo do Estado do

Amazonas.  
A atenção aos aposentados, pensionistas e

dependentes merece destaque permanente, com
acompanhamento sempre cortês e respeitoso às
suas solicitações, priorizando a qualificação cons-
tante dos servidores para possibilitar um atendi-
mento de excelência.

A continuidade do desafio será no cotidiano
-   com o comprometimento e o trabalho  zeloso rea-
lizado por  uma equipe qualificada, ferramenta ne-
cessária para a implantação das diversas ações, que
possibilitarão o aprimoramento Institucional.”

Nessa perspectiva, iniciamos o ano parabeni-
zando todos os aposentados, pelo seu dia, comemo-
rado em 24 de janeiro. A eles que dedicaram anos de
sua vida para o desenvolvimento do Estado do Ama-
zonas, manifestamos nosso respeito e admiração. 

Outro destaque para este início de 2017 foi a
renovação do Certificado de Regularidade Previden-
ciária – CRP até julho de 2017, fator este que vem pro-
porcionando ao Estado do Amazonas papel de
destaque nacional por cumprir 100% dos 36 critérios
exigidos pela Secretaria de Política Previdenciária So-
cial - SPPS do Ministério da Fazenda - MF.

A atenção e responsabilidade para com os se-
gurados aposentados e pensionistas, a fim de  garantir
o pagamento dos benefícios, nos faz iniciar a convo-
cação dos segurados que aniversariam em janeiro e fe-
vereiro para atualizarem seus dados cadastrais junto à
Amazonprev.

Aproveitamos também para convidar os re-
presentantes de todos os poderes, servidores do Es-
tado e representantes de Sindicatos e Associações de
servidores públicos  Estaduais para participar de Au-
diência Pública nos dias 22 e 23 de março, nesta Fun-
dação, com o propósito de apresentar a avaliação
atuarial 2017 (base 2016) demonstrando a  situação
do Fundo Previdenciário - FPREV (de responsabilidade
da Amazonprev) e Projeção Atuarial do FFIN (de re-
ponsabilidade do Governo do Estado).

Estas e outras informações, completas, você
confere nas próximas páginas deste informativo. 

BOA LEITURA

No dia 17.01.2017 foi renovado o Certificado de
Regularidade Previdenciária – CRP do Estado do Amazo-
nas com validade até 1607.2017. 

O Estado do Amazonas, desde o início da gestão
previdenciária pela AMAZONPREV, sempre obteve a reno-
vação do CRP junto ao Ministério da Previdência Social –
MPS, por cumprir 100% dos 36 critérios estabelecidos na
Lei nº 9.717/98, Decreto nº 3.788 de abril de 2001 e Porta-

rias nº 347/12, nº 519/11, nº 01/11, nº 440/10, nº 315/10,
nº 346/10, nº 83/09 e nº402/08. 

O Certificado possibilita ao Estado realizar trans-
ferências voluntárias de recursos da União, firmar acordos,
contratos, convênios, bem como receber empréstimos, fi-
nanciamentos, avais e subvenções em geral de Órgãos ou
Entidades da Administração Direta e Indireta da União.

Certificado de Regularidade  Previdenciária é renovado
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Professor e Administrador MÁRIO COELHO
AMORIM – Aposentado. 

Natural de Óbidos-PA, Mário Coelho Amorim, 77,
veio para Manaus em 1951 com anseio de uma melhor
educação e formação preparatória que lhe permitisse
abrir portas para o crescimento profissional e intelec-
tual possibilitando sua atuação de forma eficiente em
diversos segmentos da administração pública.

Graduado em Administração, na antiga Fundação
Universidade do Amazonas - FUA (atual Universidade Fed-
eral do Amazonas – UFAM) em 1969, cursou Pedagogia no
Instituto de Educação do Amazonas – IEA, Pós-Graduado em
Administração , na Escola Inter-Americana de Administração
Pública; no curso de Perícia Administrativa na área jurídica,
na FGV/ISAE; no curso de Aperfeiçoamento e treinamento
de pessoal, no Ministério de Planejamento e curso de
Análise Integrada dos fenômenos administrativos, na
Escola de Administração Pública - EBAP.

Iniciou a carreira profissional em 1960 como profes-
sor de matemática no Instituto de Educação Sólon de
Lucena; no Instituto de Educação do Amazonas e no
Colégio Estadual do Amazonas. Em 1965 exerceu o
cargo de Secretário de Administração do Estado, pos-
teriormente, Secretário Estadual de Planejamento
(1970) e Secretário Estadual de Educação e Cultura
(1975). Foi Fundador e Diretor da Escola de Serviço
Público do Estado do Amazonas – ESPEA (1975); Super-
intendente de Planejamento da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM (1979-1991)
e Sub-controlador Geral do Estado - CGE (2004-2014).
Além disso, Mário ainda foi Conferencista sobre Desen-
volvimento da Educação Amazônica junto à UNESCO,
em Paris (1966-1969) e membro da Comissão de Ética
do Estado do Amazonas, dentre outras ocupações.  

O PREVIDENTE: Que análise o senhor faz da nova
Gestão Previdenciária do Estado do Amazonas?
MÁRIO COELHO AMORIM: A Fundação Amazon-

prev é hoje uma grande Instituição que possui um efi-
ciente controle dos benefícios previdenciários dos
servidores do Estado. O atendimento é perfeito, com

servidores capacitados para atender à demanda exis-
tente no órgão. Os benefícios são pagos sempre dentro
do cronograma. Não tenho nenhuma dificuldade de
atendimento quando preciso dos serviços da Amazon-
prev. 
OP: Na sua opinião, o que pode ser melhorado? 
MÁRIO: Gosto muito da gestão da Amazonprev, na

qual vem exercendo uma administração correta, per-
feita e singular. É essencial, manter sobretudo, a ação
administrativa e o aperfeiçoamento dos servidores
para que o órgão continue cumprindo, vigorosamente,
as suas funções. 
OP: Que mensagem deixaria para os servidores do

Estado?
MÁRIO: Destaco aos segurados do Estado, que a Fun-

dação Amazonprev evoluiu muito frente à Previdência do
passado. Melhorou o suficiente para atender todos os
servidores vinculados ao Estado do Amazonas, sobre-
tudo aos futuros e atuais aposentados. 

Agradeço à Diretoria pela oportunidade de partici-
par dessa coluna do informativo O Previdente e poder
contar um pouco da minha história profissional de
forma a incentivar diversos servidores a se dedicarem
à leitura, nos estudos e à vida profissional. 

Aposentado em Destaque

Aposentados e pensionistas não deixem de atualizar os seus dados cadastrais na Fundação Amazonprev,
no  mês do seus aniversários Essa providência é importante para que vocês não fiquem sem receber seus benefí-
cios. 

O recadastramento pode ser feito na sede da Amazonprev, de segunda a sexta, no horário de 8h às 13h.
Para os residentes no interior a atualização é feita nas Unidades da Seduc de seu municípios. Segurados residentes
em outros Estados devem acessar o site (www.amazonprev.am.gov.br), imprimir formulário de recadastramento,
preencher e enviar pelos Correios junto com a cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência para o endereço
da Amazonprev (Avenida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro. Cep. 69.010-125. Manaus/AM).

Recadastramento 2017

Mário Amorim - Aposentado
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CARTAS e E-MAILS
MARIA DE LOURDES CAMPOS – Manaus/AM (Filha de Aposentada)

PERGUNTA: Como fazer para cadastrar minha filha (menor) como dependente da minha mãe (aposentada), con-
siderando que a minha mãe é a responsável financeira da menor. 

RESPOSTA: Menores sob guarda não estão mais no rol de dependência para fins de concessão de benefício previden-
ciário, desde 2007. Apenas os menores sob tutela do segurado poderão ser inscritos nesta Fundação para fins de con-
cessão futura de benefício previdenciário. A tutela pode ser obtida junto à Justiça - Vara de Família.  

ANDRÉ SILVA. Servidor Ativo – MANAUS/AM 

PERGUNTA: Sou servidor público e gostaria de saber se ainda está sendo pago o auxílio natalidade e como devo pro-
ceder. 

RESPOSTA:Desde a Emenda Constitucional n.º 20/98, o auxílio natalidade deixou de ser pago aos servidores, pois não
está enquadrado como benefício previdenciário.

Fala Servidor
Os interessados em participar da coluna podem enviar e-mail para amazonprev@amazonprev.am.gov.br ou

jornalismo@amazonprev. am.gov.br. Buscamos responder a todas as perguntas, sejam estas de interesse geral, sejam de inter-
esse dos segurados deste Fundo. A AMAZONPREV agradece a todos os segurados que participaram desta coluna de "O PREVI-
DENTE". É de importância singular a participação de todos os segurados expondo suas dúvidas, sem precisar sair de casa. Confira
abaixo, os participantes desta edição:

Avaliação Atuarial será tema de Audiência Pública na Amazonprev
Em 22 e 23 de março/17, a Fundação Amazon-

prev vai realizar Audiência Pública para apresentar aos
servidores do Estado o estudo atuarial 2017 (base 2016)
que demonstra a situação da massa previdenciária dos
dois Fundos administrados: FPREV, de responsabilidade
da Amazonprev e FFIN, de responsabilidade do Estado. 

A apresentação será conduzida pelo Atuário da
Empresa ACTUARIAL, Sr. Luiz Cláudio Kogut. 

A QUEM INTERESSA

O estudo interessa a todos os servidores do Es-

tado e representantes de Sindicatos e Associações de
servidores públicos. 

A Avaliação é desenvolvida com o objetivo de
dimensionar os custos para manutenção e a situação fi-
nanceiro-atuarial desta Fundação, destinado aos servi-
dores vinculados ao Poder Executivo e Legislativo do
Estado (únicos que aderiram à Unidade Gestora única),
em consonância com a CF/88 e critérios atuariais inter-
nacionalmente aceitos. Cumpre ainda, dispositivos le-
gais (Leis nº 9.717/98 art.1º, Inciso I, Lei 10.887/04, LC
30/01, Portaria 403/08, art. 23 e 24). 


