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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL

Conselho Fiscal
   
ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF.
 
Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 9 horas e 40 minutos, no Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito
Federal, situado no SCS Quadra 09, Bloco B, 1º Andar, Edifício Parque Cidade Corporate Brasília/DF, realizou-se a quinquagésima segunda
reunião extraordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – CONFIS/Iprev/DF, instituído pela Lei
Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, como órgão responsável por supervisionar a execução das políticas do Conselho de
Administração e o desempenho das boas práticas de governança da unidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito
Federal, voltado ao acompanhamento e a fiscalização do funcionamento da entidade e seus planos de benefícios. A reunião foi presidida pelo
Senhor Maurílio de Freitas que designou a mim, Ana Claudia Rodrigues de Sousa dos Santos para secretariar a sessão. Participaram da reunião
os seguintes Conselheiros Titulares: Maurílio de Freitas e Adamor de Queiroz Maciel. Registra-se que nesta reunião não houve a participação
do conselheiro representante do governo, em razão do disposto no Art. 4º do Decreto nº 39.611, de 1º de janeiro de 2019, o qual destituiu das
funções, todos os membros de Conselhos representantes do Governo do Distrito Federal. Registra-se também que a Senhora Ledamar Sousa
Resende, participou da reunião na qualidade de convidada, tendo em vista que por força da Portaria nº 259, de 18/12/2018, está substituindo o
Diretor Presidente do Iprev/DF, a qual esclareceu o impedimento legal da participação do representante do Governo do Distrito Federal. Após
verificar a existência de quórum, o presidente iniciou a reunião pelo Item I da pauta. Leitura da ata da 29ª reunião ordinária publicada do DODF.
Item II - Prestação de Contas do exercício de 2018. Após discussão, os conselheiros deliberaram por solicitar os seguintes documentos:
Demonstrativo de Repasses Previdenciários - Fundo Financeiro Iprev/DF - parte Patronal referente ao 4º trimestre do exercício de 2018;
Relatório de atividades do Iprev referente ao ano de 2018; Relatório de atividades da Controladoria/Iprev de 2018; Relatório referente à Carteira
de Investimentos consolidado - Fundo Solidário Garantidor; Relatório de Acompanhamento das premissas e hipóteses atuariais e teste de
aderência com base na Nota Técnica Atuarial. Item III – outros assuntos. Os conselheiros analisaram e discutiram sobre as publicações no
DODF que dizem respeito ao Iprev/DF e aprovaram o calendário para as reuniões do ano de 2019. Nada mais havendo a ser tratado o presidente
encerrou a sessão às 11 horas e 35 minutos e Eu, Ana Claudia Rodrigues de Sousa dos Santos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será
disponibilizada no processo nº 00413-00004691/2018-51, por meio do sistema SEI/GDF para ser assinada eletronicamente pelos conselheiros
participantes da reunião.

Documento assinado eletronicamente por MAURILIO DE FREITAS - Matr. 0271058-7, Presidente
do Conselho Fiscal, em 01/02/2019, às 09:46, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL - Matr.0043329-2,
Membro do Conselho Fiscal, em 05/02/2019, às 00:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.
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