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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Conselho Fiscal

 

ATA

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF.

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, por meio de
videoconferência, em razão da publicação do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, realizou-se a
septuagésima sé�ma reunião extraordinária do Conselho Fiscal do Ins�tuto de Previdência dos
Servidores do Distrito Federal – CONFIS/Iprev/DF, ins�tuído pela Lei Complementar nº 769, de 30 de
junho de 2008, como órgão responsável por supervisionar a execução das polí�cas do Conselho de
Administração e o desempenho das boas prá�cas de governança da unidade gestora única do Regime
Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, voltado ao acompanhamento e a fiscalização do
funcionamento da en�dade e seus planos de bene�cios. A reunião foi presidida pelo Presidente Marcos
Alberto Gonçalves Borges, que convidou a mim, Marina Gomes da Silva Nunes, para secretariar a sessão.
Par�ciparam da reunião os seguintes Conselheiros Titulares: Marcos Alberto Gonçalves Borges, Andrea
Maria Oliveira Gomes. Registra-se que não houve a par�cipação de Conselheiros Suplentes. Registra-se
ainda, que par�ciparam da reunião, na qualidade de convidados, o Sr. Jefferson Nepomuceno Dutra,
Diretor de Inves�mentos, o Assessor Especial da Diretoria de Inves�mentos, o Sr. Ramon Estevão e a Sra.
Sylvia Neves Alves par�ciparam da reunião, na qualidade de convidados. Verificada a existência de
quórum, o presidente iniciou a reunião pelo item I da pauta, que concerne a Apresentação do Relatório
Anual de Inves�mentos, conforme item 3.2.6 da Pré-Auditoria. O Diretor de Inves�mentos, Sr. Jefferson
Nepomuceno, reforçou o explanado na reunião realizada em dezembro no que tange à necessidade de
aprovação também do Conselho Fiscal ao relatório produzido pela DIRIN face as exigências do Pró-
Gestão. Inicialmente, comentou que o relatório apresentado será o de dezembro de 2021, por trazer o
acumulado do ano, relatório anual de inves�mentos. Comunicou ainda que se os conselheiros quisessem
já poderiam incluir a apresentação de janeiro para uma próxima reunião. Por meio da apresentação de
slides, abordou a Conjuntura Econômica (janeiro/2022). Quanto a conjuntura internacional, os Estados
Unidos tem uma evolução bastante acentuada da inflação ao consumidor (CPI), demonstrando situação
a�pica no cenário norte americano. Adiante, quanto ao panorama econômico da China, comentou que
houve um movimento posi�vo. No úl�mo trimestre, o PIB cresceu 4 por cento. No que diz respeito a
Zona do Euro, a inflação dos preços ao consumidor, em relação ao ano anterior tem uma crescente muito
acentuada, fechando em 5,0%, sendo a maior em 30 anos, com a tendência de o Banco Central Europeu
diminuir os es�mulos monetários para combater a inflação. Ainda no cenário internacional, elucidou que
o índice S&P 500 apresentou uma correção. Comentou acerca do US Dollar Index – DXY, que é a
performance do dólar em relação às principais moedas do mundo, nota-se uma melhoria da cotação do
real e uma queda do dólar. Expressou que com os Títulos Públicos Americanos observa-se que o mercado
americano está dando uma corrigida. O gráfico de linhas do S&P500 e DXY mostra um momento de
indecisão quanto a segurança no mercado americano. No compara�vo do crescimento e inflação
projetados dos principais países, o histograma mostra as variações de expecta�va para o PIB e em
inflação para 2021 e 2022. Explanou a variação do PIB do ano passado mostrou uma recuperação
importante da maioria dos países. Informando que o Brasil, a expecta�va conta com o PIB crescendo
devendo fechar o ano entre 4,0% e 4,5%. Disse que a China terminou em 8,10% e que no próximo ano
deve crescer em torno de 5,0%. Inflação no Brasil fechou o ano de 2021 em 10,06%, a China em 0,90%,
Estados Unidos fechou em 4,7% e a Europa em 2,6%, mostrando uma inflação histórica bastante
acentuada. No panorama econômico, apresentou o índice calculado pelo Banco Central, o IBC-Br.
Mostrando uma tenta�va de prévia do PIB com um leve crescimento. Posteriormente, assinalou que a
bolsa conseguiu retomar bem. Tivemos um fechamento em 30 de dezembro de 2021 em 104.822 pontos
no IBOV. Apresentou que no panorama econômico �vemos 10,06% na inflação acumulada 12 meses, e
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aumento da taxa SELIC em 9,25%. Apontou que o Dólar/Real está 5,57. Apresentou o compara�vo
periódico das taxas de NTN-B. Trouxe o compara�vo periódico das taxas NTN-B para acompanhar �tulos
públicos, mais procurados no momento; compara�vo periódico das taxas LTN que são pré-fixadas em
SELIC; e o compara�vo periódico das taxas LFT que é uma pós-fixada SELIC. Por fim, relata as medianas
do Relatório Focus. Item II da apresentação – Relatório Mensal de Inves�mentos (dezembro/2021).
Após os principais pontos do cenário internacional e nacional, o Assessor Especial de Inves�mentos, o Sr.
Ramon Estevão realizou apresentação detalhada do Relatório Mensal de Inves�mentos rela�vo ao mês
de dezembro de 2021. Ressaltou a variação de renda variável e renda fixa na análise da carteira do FSG,
apontando que entraram mais em renda variável o que auxiliou bater a meta. Na análise da carteira,
apresentou detalhadamente as classificações, a distribuição e a análise de liquidez do Fundo Solidário
Garan�dor (69,33% em renda fixa e 30,67 em renda variável). No Fundo Capitalizado, informou a variação
entre renda variável e renda fixa (19,17% e 80,83%, respec�vamente) observando que iniciaram o ano
entrando mais na renda variável mas ao longo do ano a renda fixa começou a voltar e optaram por deixar
na renda fixa. Informa que, para fins de DAIR, os valores se somam. Ressalta que todo o cenário é
acompanhado pelo CIAR, como também é informado na Polí�ca de Inves�mentos. Posteriormente,
apresentou esmiuçadamente com slides a análise da carteira do Fundo Capitalizado exibindo as
classificações, a distribuição e a análise de liquidez do Fundo. O Diretor Jefferson aproveitou para
exprimir pormenorizadamente que a Diretoria realiza estudo que visa mi�gar alguns �pos de risco.
Adiante, o assessor Ramon Estevão explana sobre os principais índices acumulados durante o ano,
apontando a inflação perto de 10%, IGP-M 35,5%, a bolsa que fechou em 87%, o dólar em 08% e o CDI
em 4%. Informou que a meta, que é sempre atrelada a inflação, para o FSG é de 111,16% e para o Fundo
Capitalizado é de 113,34%. Indicou que a rentabilidade da carteira do FSG foi de 100,26% e a do Fundo
Capitalizado 102,17%. Em seguida, o Diretor Jefferson apresenta quadra da Selic, Inflação e juros reais,
em %. Informou que em 2021 �vemos taxa de juros reais nega�va. Informou que a expecta�va é de que
os juros reais para 2022 fique em 5,6%. O Presidente Marcos Borges agradeceu pela apresentação e
passou a palavra para Conselheira Andrea Gomes. Após deliberação, o plenário aprovou em
unanimidade, na forma em que foi apresentado, o Relatório Anual de Inves�mentos e de A�vos Não
Financeiros (data-base: 2021) da Diretoria de Inves�mentos. Item III - Informes gerais. Ademais, o
assessor Ramon Estevão comunicou sobre a necessidade de despacho e devida assinatura em que pese à
aprovação do referido Relatório no Processo SEI-GDF 00413-00000835/202286. Nada mais havendo a ser
tratado, o presidente encerrou a sessão às 15 horas e 14 minutos e eu, Marina Gomes da Silva Nunes,
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será disponibilizada no Processo SEI-GDF nº 00413-
00000041/2022-12 por meio do sistema SEI/GDF para ser assinada eletronicamente pelos conselheiros
�tulares presentes na reunião e publicada no DODF.

 

Assinaturas:

 

ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES

Conselheira Titular

 

MARCOS ALBERTO GONÇALVES BORGES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ALBERTO GONCALVES BORGES -
Matr.0278683-4, Presidente do Conselho Fiscal, em 04/05/2022, às 08:40, 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 ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES- Matr.2786486,
Membro do Conselho Fiscal, em 04/05/2022, às 19:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
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de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 81883503 código CRC= B79C022E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS quadra 9, torre B, 5º andar, Edi�cio Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

31053446

00413-00000041/2022-12 Doc. SEI/GDF 81883503

Criado por luzia.chaves, versão 3 por luzia.chaves em 11/03/2022 17:10:48.


