
 

 
ATA DE REUNIÃO 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ 
ESPECIAL DE ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO AMAZONAS. 
MANAUS, 06 DE OUTUBRO DE 2021.  

Aos 06 (seis) dias do mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um) às 14:00h 
(quatorze horas), reuniu-se o Comitê Especial de Análise e Implementação do 
Regime de Previdência Complementar na sala do Conselho de Recursos 
Fiscais – CRF, localizado na Secretaria de Estado da Fazenda, prédio anexo, 
com as presenças dos seguintes membros: Alex Del Giglio, André Luis 
Bentes de Souza, Andreza Helena da Silva, Alessandro Ribeiro, Luiz 
Otávio da Silva, Christiane Travassos Santos Silva, Tatianne Vieira 
Assayag Toledo, Thiago Nobre Rosas, Turíbio José Corrêa da Costa, Elias 
Cruz da Silva, Jorge Guedes Lobo, Francisco Edinaldo Lira de Carvalho, 
Vladya Catherine Pascarelli Oliveira, Wander Araújo Motta, Robert Wagner 
Fonseca de Oliveira, Eduardo Martins de Souza, Fabio Pereira Garcia dos 
Santos e Chrystiano Lima e Silva. Nos termos dos Decretos nº 44.259, de 26 
de julho de 2021 e nº 44.323, de 05 de agosto de 2021, iniciou-se a 1ª Reunião 
Extraordinária do CERPC. (I) O Presidente iniciou a reunião apresentando a 
aba do RPC que foi criada no sitio da Amazonprev e informou que foi enviado 
email para todas as entidades fechadas de previdência complementar 
relacionadas pela ABRAPP. (II) Dando prosseguimento aos trabalhos do 
Comitê, foram abertos os e-mails enviados para 
rpcamazonas@amazonprev.am.gov.br. Não houve necessidade de 
formalização de resposta aos e-mails. (III) O comitê deliberou que serão 
aceitos vários e-mails da mesma empresa sobre solicitação de informação, 
desde que, estejam dentro do prazo estabelecido no edital. (IV) Foi elaborado 
pelo Comitê um documento contendo as instruções para o envio das propostas, 
o referido documento foi disponibilizado na aba do RPC e enviado por email 
para todas as entidades. (V) As instruções deliberadas pelo Comitê foram: a) 
As propostas deverão ser enviadas, somente, para o e-mail: 
rpcamazonas@amazonprev.am.gov.br até às 23:59h do dia 13 de outubro de 
2021 (Horário de Manaus), conforme item 6 do Edital do processo de seleção 
pública para contratação de EFPC n. 001/2021 – Estado do Amazonas, 
contendo todas as documentações solicitadas nos itens 5, 6 e Anexo Único 
Modelo de Proposta Técnica do referido Edital. b) Em caso de restrição de 
tamanho do e-mail, serão aceitos links dos arquivos das documentações, 
desde que enviados e salvos até às 23:59h (Horário de Manaus) do dia 13 de 
outubro de 2021, conforme item 6 do Edital do processo de seleção pública 



 

para contratação de EFPC n. 001/2021 – Estado do Amazonas. c) O envio de 
retificação ou complementação da proposta dentro do prazo estabelecido no 
Edital será considerado válido. d) Cabe ressaltar que, na análise da 
tempestividade das propostas recebidas via link, serão consideradas a data e 
hora da última atualização dos arquivos vinculados. e) O proponente é 
responsável exclusivo pela higidez dos arquivos e links enviados, assim como 
por eventuais falhas técnicas. Não havendo mais nada a ser tratado, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às 
17:00h (dezoito horas) e conclamou-os a se fazerem presentes na próxima 
reunião, mandando que fosse lavrada a presente ATA que após aprovada será 
assinada por quem de direito. 

Alex Del Giglio________________________________________ 

André Luis Bentes de Souza______________________________ 

Andreza Helena da Silva_________________________________ 

Alessandro Ribeiro______________________________________ 

Luiz Otávio da Silva_____________________________________  

Christiane Travassos ___________________________________  

Tatianne Toledo________________________________________ 

Thiago Nobre Rosas_____________________________________ 

Turíbio Corrêa_________________________________________ 

Elias Cruz da Silva______________________________________ 

Vladya Catherine Pascarelli Oliveira________________________ 

Wander Araújo Motta____________________________________ 

Robert Wagner Fonseca de Oliveira________________________ 

Francisco Edinaldo______________________________________ 

Fabio Pereira Garcia dos Santos__________________________ 

Jorge Guedes Lobo 

Chrystiano Lima e Silva__________________________________ 

Eduardo Martins de Souza________________________________ 


