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ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 1 
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 2 
DISTRITO FEDERAL.   3 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete às 09 horas e 40 minutos, no 4 
auditório da Sede do Instituto de Previdência do Distrito Federal, situado no Setor Comercial 5 
Sul, Quadra 09, Bloco B 1º andar do Edifício Parque Cidade Corporate, realizou-se a 6 
vigésima nona reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência 7 

dos Servidores do Distrito Federal - CONAD/Iprev/DF, instituído pela Lei Complementar  8 
nº 769, de 30 de junho de 2008, como órgão superior que integra a estrutura do Regime 9 

Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. A reunião foi presidida pelo Senhor 10 

Alberto Nascimento Lima, presidente do Conselho, que convidou a mim, Ana Claudia 11 
Rodrigues de Sousa dos Santos para secretariar a sessão. Participaram da reunião os seguintes 12 
Conselheiros Titulares: Inaldo José de Oliveira - representante da CLDF; Adler 13 
Anaximandro de Cruz e Alves, Presidente do Iprev/DF e os representantes dos beneficiários: 14 

Fernando Antônio de Aquino Pavie; Marcos Rogério Ferreira Guedes; Alberto Nascimento 15 
Lima; Ricardo Andrade Vasconcellos; Ibrahim Yusef Mahmud Ali, e Lairton Galaschi Ripoll 16 

Junior. Conselheiros Suplentes: Fábio Rodrigues Pereira, Secretário Adjunto da Casa Civil, 17 
de Relações Institucionais e Sociais do Governo do Distrito Federal; Rossini Dias de Souza, 18 
Subsecretário de Parcerias Público e Privada da Secretaria de Fazenda; Marcelo Soares Alves 19 

- Secretário Adjunto da SEPLAG; Eduardo Muniz Machado Cavalcanti, Procurador da PGDF 20 
e Sérgio Agripino Cândido da Silva, representante do TCDF, e o representante dos 21 

beneficiários, Dr. Emmanuel Cícero Dias Cardoso. Registra-se que em razão da ausência dos 22 
Conselheiros Titulares, os conselheiros Emmanuel Cardoso, Fábio Pereira, Rossini de Souza, 23 

Marcelo Alves, Eduardo Cavalcanti e Sérgio da Silva participaram desta reunião na qualidade 24 
de conselheiros titulares. Registra-se ainda, que a Senhora Regina Célia Dias, Diretora de 25 

Investimentos do Iprev/DF e o Senhor Douglas Ramiro Capela, Diretor de Administração e 26 
Finanças do Iprev/DF, participaram desta reunião na qualidade de convidados. Após verificar 27 

a existência de quórum, o presidente iniciou a sessão pelo item I da pauta. Leitura da ata e 28 
extrato da ata da 63ª reunião extraordinária. Os documentos foram lidos, aprovados e 29 
disponibilizados para serem assinados eletronicamente. Item II – apresentação da política de 30 

investimento para o exercício de 2018. A Senhora Regina Dias apresentou por meio de slides, 31 
a política de investimento destacando os seguintes pontos: avanços institucionais em 2017; os 32 

objetivos da política anual de investimentos; o modelo de gestão atual e para 2018; a seleção 33 
de prestadores de serviços; as perspectivas do cenário econômico para o ano de 2018; o 34 
passivo previdenciário; a meta de rentabilidade e estratégia de alocação para os fundos 35 
Financeiro, Capitalizado e Solidário Garantidor e gestão de riscos. Após a apresentação e 36 

esclarecimentos de dúvidas, a política de investimento foi aprovada por unanimidade. Item 37 
III - apreciação do planejamento orçamentário do Iprev/DF para o exercício de 2018. O 38 
Senhor Douglas Capela, por meio de slides, reapresentou a previsão orçamentária para o 39 
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exercício de 2018. Após discussão, e votação o planejamento orçamentário foi aprovado por 40 
unanimidade. Item IV - informes gerais. O presidente apresentou as sugestões de datas para o 41 
calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2018, e este foi aprovado pelo colegiado. Em 42 
seguida, o presidente considerando a publicação do Decreto que trata das nomeações, indagou 43 

ao conselheiro Adler sobre as etapas do processo para a posse e exercício dos nomeados. O 44 
conselheiro Adler, na qualidade de presidente do Iprev/DF, falou que os nomeados estão 45 
entrando em exercício gradativamente em razão da falta de mobiliário e outros ajustes que já 46 
estão sendo providenciados. O conselheiro Ricardo Vasconcellos solicitou uma questão de 47 
ordem, falou sobre a necessidade da criação de uma secretaria executiva para os conselhos, 48 

ressaltou que a temática já fez parte da pauta de reuniões anteriores e solicitou ao conselheiro 49 

Adler posicionamento a cerca do assunto. O conselheiro Adler, explicou que seria uma 50 

secretaria executiva dos órgãos colegiados do Iprev/DF, que essa secretaria já foi criada 51 
formalmente na estrutura a qual constará no Regimento Interno do Iprev/DF, ficando 52 
vinculada diretamente a presidência do CONAD, e acrescentou que o Regimento será 53 
apreciado pelo Conselho. O conselheiro Marcos Guedes sugeriu que o assunto seja posto em 54 

pauta para que se discuta em uma próxima reunião. Em seguida, o conselheiro Ricardo, em 55 
razão da vacância na titularidade do CONAD, indagou sobre a publicação do Edital de 56 

convocação com vistas à recomposição do Conselho e ao final, reiterou reivindicação de 57 
assento de membros dos conselhos de Administração e Fiscal do Iprev/DF nos mesmos 58 
Conselhos do Banco de Brasília. O conselheiro Adler respondeu que o Edital será publicado 59 

ainda esta semana, e quanto aos assentos nos conselhos do BRB, informou que a transferência 60 
das ações será efetivada ainda no mês de dezembro e discorreu sobre os critérios que são 61 

exigidos aos indicados a comporem os Conselhos daquele banco. Na oportunidade, falou 62 
sobre as conquistas do Iprev/DF no ano de 2017, enalteceu e agradeceu em nome da Diretoria 63 

Executiva do Instituto a atuação do Conselho de Administração. Em seguida, o presidente 64 
solicitou aos conselheiros, atenção especial aos documentos disponibilizados nos sistema SEI 65 
quanto á ciência e assinatura, principalmente às atas. Nada mais havendo a ser tratado, o 66 
presidente encerrou a sessão às 11 horas e 55 minutos e Eu, Ana Claudia Rodrigues de Sousa 67 

dos Santos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será disponibilizada no SEI para 68 
ser assinada eletronicamente pelos conselheiros titulares presentes na reunião.  69 


