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ATA  DA  QUINQUAGÉSIMA  QUARTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO  DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e dez minutos, por meio
de  videoconferência,  realizou-se  a  Quinquagésima  Quarta  Reunião  Ordinária  do  Conselho  de
Administração do Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - CONAD/Iprev/DF, ins�tuído
pela Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, como órgão superior que integra a estrutura do
Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. A sessão passou a ser presidida pelo Conselheiro
Rogério,  que convidou a mim, Luzia dos Santos Ribeiro Chaves,  para secretariar a reunião. Conforme
disposto  pelo  art.  88  da  Lei  Complementar  nº  769/2008,  par�ciparam  da  reunião  os  seguintes
Conselheiros  Titulares  representantes  do  Governo:  Paulo  Cavalcan�  de  Oliveira,  representante  do
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF; Inaldo José de Oliveira, representante da Câmara Legisla�va
do Distrito Federal – CLDF; Jozélia Praça de Medeiros, representante da Secretaria de Estado de Economia
do Distrito Federal;  e  Ney Ferraz Júnior,  representante do Ins�tuto de Previdência dos Servidores do
Distrito  Federal.  Conselheiros  Suplentes  representantes  do  Governo:  Leonardo  Araújo  Emerick,
representante  da  Secretaria  de  Estado  da  Casa  Civil  do  Distrito  Federal;  Jéssica  da  Silva  Brito,
representante da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; Ana Carolina Reis Magalhães,
representante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF; e Ledamar Sousa Resende, Diretora da
Diretoria de Previdência do Iprev/DF. Conselheiros Titulares representantes dos segurados, par�cipantes
ou  beneficiários  indicados  pelas  en�dades  representa�vas  dos  servidores  a�vos,  ina�vos  ou
pensionistas do Distrito Federal conforme signatários:  Fernando Antônio de Aquino Pavie; Ana Paula
Machado  Neves;  Emmanuel  Cícero  Dias  Cardoso;  Geórgia  Daphne  Sobreira  Gomes;  Rogério  Oliveira
Anderson;  Ibrahim  Yusef  Mahmud  Ali;  Elza  Aparecida  dos  Reis  Almeida.  Conselheiros  Suplentes
representantes dos segurados, par�cipantes ou beneficiários indicados pelas en�dades representa�vas
dos  servidores  a�vos,  ina�vos  ou  pensionistas  do  Distrito  Federal  conforme  signatários: Mônica
Caldeira  Schimidt  e  Cléber  Ribeiro  Soares.  Registra-se  que,  em  razão  da  ausência  dos  Conselheiros
Titulares, os Conselheiros Suplentes, Leonardo Araújo Emerick, Jéssica da Silva Brito, e Ana Carolina Reis
Magalhães, par�ciparam desta reunião na qualidade de Conselheiros Titulares. Registra-se também que
par�ciparam desta  reunião,  na  qualidade  de  convidados,  os  seguintes  servidores  do  Iprev/DF:  Paulo
Ricardo Andrade Moita, Diretor da Diretoria de Administração e Finanças; Sylvia Neves Alves, Chefe da
Assessoria Especial; Gustavo de Carvalho Araújo, Diretor da Diretoria Jurídica; Raquel Galvão Rodrigues da
Silva, Diretora da Diretoria de Governança, Projetos e Compliance; e Jefferson Nepomuceno Dutra, Diretor
da Diretoria de Inves�mentos. Verificada a existência de quórum, o presidente cumprimentou a todos e
fez a leitura da ordem do dia. Item I - Posse dos Conselheiros do Conselho de Administração do IPREV -
Processo SEI-GDF nº 00040-00035198/2021-36. Sobre o assunto, o presidente declarou empossadas as
conselheiras Jozélia Praça de Medeiros e Jéssica da Silva Brito, designadas conforme o Decreto nº 42.843,
de 21 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, ano 2021, nº 238, de 22 de
dezembro  de  2021,  para  compor,  respec�vamente,  na  qualidade  de  membro  �tular  e  suplente,  o
Conselho de Administração do Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal representando a
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Secretaria  de  Estado  de  Economia  do  Distrito  Federal.  Item  II  -  Apresentação  do  Relatório  de
Monitoramento  da  Execução  Orçamentária  referente  ao  5º  bimestre  do  ano  de  2021,  acostado  ao
Processo SEI/DF Nº 00413-00001122/2021-59. O presidente informou aos conselheiros que a referida
matéria se des�na ao conhecimento e acompanhamento deste colegiado, e após, oportunizou à equipe
da Diretoria de Governança, Projetos e Compliance do Iprev/DF a proceder à apresentação. Prontamente,
a  Senhora Raquel  Galvão da Silva,  juntamente com o Diretor-  de  Administração e  Finanças  Iprev/DF
apresentaram,  por  meio  de  slides,  com  riqueza  de  detalhes,  o  referido  relatório  e  se  colocaram  à
disposição  para  maiores  esclarecimentos,  sendo.  O  presidente  do  Conselho  ques�onou  se  houve
incremento de despesas e foi prontamente esclarecido pelo diretor Paulo que houve um reajuste no valor
mensal do aluguel da sede do Ins�tuto, sendo pontuado pelo diretor presidente do Iprev/DF, Ney Ferraz,
que foi aplicado sobre o reajuste o índice IGPM, a correção monetária foi no percentual de 15% e devido
não  ter  ocorrido  reajuste  no  ano  de  2020,  o  Ins�tuto  economizou  mais  de  um  milhão  de  reais.  O
conselheiro  Inaldo  ques�onou  sobre  valores  constantes  na  planilha  de  auxílio  funeral,  tendo  sido
prontamente esclarecido pelo diretor Paulo. Item III - Prestação de contas dos projetos executados no
IPREV no ano de 2021. O Presidente do Conselho discorreu sobre a importância da matéria e oportunizou
à Diretoria Execu�va do Iprev/DF a fazer a apresentação. A Diretora da Diretoria de Governança, Projetos
e Compliance iniciou a apresentação expondo que o Plano é composto por 16 (dezesseis) metas, dessas,
13 (treze) foram totalmente cumpridas, e 2 (dois) parcialmente cumpridas, sendo que 1 (um) não foram
entregues e 1 (uma) foi transferida para o exercício de 2022.  Em seguida, por meio de slides, apresentou,
detalhadamente, cada produto gerado, e a área responsável. Discorreu sobre as ações efe�vadas para à
assunção da concessão de Bene�cios da Secretaria de Saúde – SES, realizado e concluído pela Diretoria de
Previdência, tornando o Ins�tuto responsável pelo setor previdenciário da referida secretaria. Informou
que o Ins�tuto promoveu ações para capacitar os Conselheiros, no intuito de melhor prepará-los para a
prova de Cer�ficação Profissional – CPA, realizando convênio com a Universidade Caixa para que seja
disponibilizado  curso  preparatório  e  promovendo  o  pagamento  dos  custos  da  prova  a  todos  os
conselheiros. Seguidamente, o senhor Vasco se despediu dos presentes e agradeceu a oportunidade de
ter  trabalhado por  três  ano no Iprev/DF e  esclareceu os  mo�vos  do Plano Diretor  de Tecnologia  da
Informação  e  Comunicação  (PDTIC)  não  ter  sido  entregue.  Informou  que  buscou  fazer  uma  análise
aprofundada do PDTIC do ano anterior, o qual teve 90% dos seus obje�vos não executados e adequá-lo
aos novos desafios surgidos diante da pandemia do Sars-CoV-2, demandando assim um longo período de
análise, concluindo em outubro. Ocorre que, para aprovação do PDTIC, é necessário que os membros da
COTIC  o  aprovem,  porém  no  mesmo  interim  de  elaboração  do  plano  diretor,  a  coordenadoria  foi
recomposta, demandando um período para conclusão do processo. Por fim, a COTIC foi recomposta na
primeira semana de dezembro, ficando pendente a análise, deliberação e aprovação do PDTIC por parte
dos seus membros que deverá ser concluída no primeiro biênio de 2022. Por conseguinte, o presidente
Rogério pontuou sobre ques�onamentos realizados pela procuradoria referente a Lei nº 13.709/2018 - Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e sugeriu como plano de meta para anos posteriores, o início
da  averbação  dos  dados.  A  diretora  Raquel  concluiu  a  apresentação  informando  que  o  Projeto  “O
IPREV/DF NO SEU ÓRGÃO” não teve sua conclusão efe�vada em decorrência  de problemas pessoais
relevantes  envolvendo a  servidora  responsável  pela  execução do projeto,  sendo assim,  a  DIGOV e  a
Ouvidoria entenderam que o Projeto será desenvolvido e concluído em 2022. Item IV – Apreciação  e
aprovação  da  minuta  de  Regimento  Interno  do  Conselho  de  Administração  -  Processo  SEI-GDF  nº
00413-00001962/2021-11 – O presidente Rogério informou a todos os conselheiros sobre pontos que
estão pendentes de elaboração, apreciação e aprovação na minuta, sugerindo que o referido tópico de
pauta seja deba�do na próxima reunião ordinária, o qual será apresentada a minuta finalizada, tendo �do
a  aprovação  de  todos  os  conselheiros  para  tal  alteração.  Ademais,  o  conselheiro  Emmanuel  Cícero
solicitou questão de ordem para sugerir alterações pontuais a serem acrescentadas na minuta. Item V -
Informes gerais. V.I - Esclarecimentos quanto ao pagamento de jetons - O presidente Rogério informou
sobre fato ocorrido no mês de dezembro,  logo após a 91ª reunião extraordinária,  onde ele e alguns
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conselheiros foram ques�onados pela imprensa local sobre o pagamento de gra�ficação realizado aos
conselheiros do referido órgão delibera�vo. O diretor Paulo Moita e a conselheira Ledamar esclareçam
que  o  pagamento  será  proporcional  ao  comparecimento  às  reuniões  realizadas  no  mês,
independentemente de serem reuniões ordinárias ou extraordinárias, conforme aludido no art. 7º da Lei
nº 4.585/2011. V.II - Planejamento para o Exercício 2022 referente as sessões ordinárias – O presidente
Rogério  apresentou  sugestão  de  calendário  de  reuniões  (77534090)  para  o  ano exercício,  consoante
preceitua  o  art.  14  do  regimento  interno  do  conselho,  sendo  aprovado  em  unanimidade  e  estando
disponível  no  processo  SEI/DF  nº  00413-00000036/2022-18.  Conforme  já  deba�do  em  reuniões
anteriores, pontuou sobre as reuniões do ano de 2022 serem realizadas por meio de videoconferência,
sendo realizada na modalidade presencial caso haja requerimento.  V.III  –  Esclarecimentos quanto ao
Concurso Público  para  provimento de cargos  da  Carreira  de A�vidades  Previdenciárias  do Iprev/DF -
Processo SEI-GDF nº 00413-00001108/2021-55 – A conselheira e Diretora de Previdência, Ledamar Sousa,
discorreu sobre as trata�vas realizadas junto a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal,
tendo sido solicitado a autorização para realização do certame, e, ainda, a inclusão de autorização na Lei
de Diretrizes Orçamentaria - LDO, bem como alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual - LOA em
ação específica na programação orçamentária da Secretaria. Por fim, o presidente Rogério apresentou o
relatório anual dos trabalhos do exercício anterior realizados pelo Conselho (77394294) disponibilizado no
processo SEI/DF nº 00413-00000038/2022-07, conforme atribuição disposta no art.  21,  inciso XXV do
Regimento Interno deste conselho,  tendo sido aprovado por unanimidade.  Nada mais  havendo a ser
tratado, o presidente encerrou a sessão às doze horas e trinta e dois minutos. Eu, Luzia dos Santos Ribeiro
Chaves,  lavrei  a  presente  ata,  que  após  lida  e  aprovada,  será  assinada  pelos  Conselheiros  Titulares
presentes na reunião, e inserida no Processo Nº 00413-00000036/2022-18 por meio do Sistema SEI-GDF.

Assinaturas:

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA MACHADO NEVES - Matr.0277822-X,
Membro do Conselho de Administração, em 19/04/2022, às 10:05, 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.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON - Matr.0277829-7,
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quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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