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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Comitê de Inves�mentos e Análise de Riscos

 

ATA

ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E ANÁLISE DE
RISCOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUÍDO PELA
PORTARIA IPREV/DF Nº 37/2016.

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 15  horas e 40 minutos, na sala de
reuniões do Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF, realizou-se a
sexagésima sexta reunião ordinária do Comitê de Inves�mentos e Análise de Riscos do Ins�tuto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal – CIAR/Iprev/DF, ins�tuído pela Portaria Iprev/DF nº
37/2016, com a seguinte ordem do dia:  I – Conjuntura Econômica (janeiro/2020); II – Relatório Mensal
de Inves�mentos (dezembro/2019); - novembro/dezembro/2019; III - Estratégia de Inves�mentos
(janeiro/2020); IV – Credenciamento de Fundos de Inves�mentos em Ações nº 001/2020 - Iprev/DF.
Par�ciparam da reunião os seguintes Membros Titulares: Ney Ferraz Júnior, Presidente do Iprev/DF e
Coordenador do CIAR; Jefferson Nepomuceno Dutra, Diretor da Diretoria de Inves�mentos do Iprev/DF;
Fabrício de Oliveira Barros, Representante da Secretaria de Economia do DF; Rodrigo Gonçalves Ramos de
Oliveira, Representante da Casa Civil do Distrito Federal. Membros Suplentes: Marco Antônio Lima
Lincoln, Representante da Secretaria de Economia do Distrito Federal; e Bruno Sigmaringa Seixas,
representante da Casa Civil do Distrito Federal. Registra-se que par�ciparam da reunião na qualidade de
convidados: Lucas Fernandes de Azevedo, Chefe da Unidade de A�vos Não Financeiros da DIRIN;
Fernando Antônio de Aquino Pavie, Conselheiro Titular do Conselho de Administração do Iprev/DF e
Ramon Estevão Cordeiro Lima, Chefe da Assessoria Especial de Estratégia de Inves�mentos. Verificada a
existência de quórum, e após a leitura da pauta, a reunião iniciou-se pelo o item I da pauta. Conjuntura
Econômica (janeiro/2020). O Diretor da Diretoria de Inves�mentos, Senhor Jefferson Dutra, apresentou
por meio de slides, com riqueza de detalhes, a Conjuntura Econômica destacando os cenários,
internacional e domés�co referente ao mês de janeiro do ano em curso. Item II -  Relatório Mensal de
Inves�mentos dezembro/2019. o Diretor apresentou o referido Relatório e pontuou a importância deste
ser apreciado pelos membros do CIAR. Em ato con�nuo, apresentou a análise da Carteira de
Inves�mentos do Fundo Solidário Garan�dor - A�vos Financeiros, informando que a rentabilidade
acumulada em 2019 foi de 9,94% contra uma meta referencial de 8,17% (IPCA+ 3,7aa), sendo a
rentabilidade de dezembro de 0,40% contra a meta de 0,81% para o FSG. Item III - estratégia de
Inves�mentos para o mês de janeiro do exercício de 2020. Neste item foram apresentadas as seguintes
propostas: Fundo Solidário Garan�dor: considerando a caracterís�ca do Fundo, que é de solvência,
maduro e perfil intermediário de risco, foi sugerida a realocação de IMAB´s de até R$ 100 milhões para RF
Alocação dinâmica credenciados IPREV (Benchmark IPCA) e Realocação de RF de até R$ 100 milhões para
fundo IBOVESPA e Small caps, credenciados IPREV.  Fundo Capitalizado: em razão de ser um Fundo
“jovem”, com perfil intermediário/agressivo de risco, foi apresentada a proposta de aumento de dura�on
de RF entrada em RV Alocação em fundos de maior nível de risco, conforme percentuais da PI/2019 e a
estratégia de alocação do fundo capitalizado (10% em IDIV/Índice A�vo). Item IV - Credenciamento de
Fundos de Inves�mentos em Ações nº 001/2020 - Iprev/DF. O Senhor Ramon Lima dissertou sobre a
finalização do Credenciamento de renda fixa para deliberação do Comitê, e alertou sobre a importância
de acompanhamento e de fazer parecer, por parte do Comitê, sobre os relatórios mensais encaminhados
pela Diretoria, visando a cer�ficação dos níveis, conforme manual Pró-Gestão RPPS, Portaria SPREV nº 3,
de 31 de janeiro de 2018. Em seguida, o Diretor falou sobre a abertura do novo Credenciamento de
Ações, Credenciamento de Fundos de Inves�mentos em Ações nº 001/2020 - Iprev/DF, citando as
principais mo�vações: tendo em vista maior demanda por risco no mercado, os fundos têm fechado por
PL elevado; surgimento de fundos com estratégias compa�veis com a nova conjuntura; obje�vo de
acompanhar o dinamismo do mercado; e atualização do processo de Avaliação de Risco. Deliberação dos
membros do Comitê: após discussão e votação por parte dos membros �tulares, a proposta foi aprovada
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por unanimidade, bem como autorizou a abertura de novo certame de credenciamento para Fundos de
Inves�mentos em Ações e aprovou o Credenciamento de Renda Fixa nº. 02/2019. Item V – informes
gerais. O Diretor fez os seguintes informes: falou da mudança das instalações da Diretoria de
Inves�mentos do Ins�tuto, ficando esta acomodada no (5º) quinto andar;  da nomeação do Senhor Lucas
Fernandes de Azevedo para ocupar o cargo de Chefe da Unidade de Gestão de A�vos Não Financeiros
desta Diretoria e por úl�mo, apresentou as propostas de datas com vistas ao agendamento das próximas
reuniões, quais sejam: fevereiro (20), março (19), abril (23), maio(21), junho(18), julho(23), agosto(20),
setembro(24) outubro(29), novembro(19) e dezembro(17). Registra-se que os membros aprovaram com a
ressalva de que o calendário seja flexível, podendo sofrer alterações. Nada mais havendo a ser tratado, a
reunião foi encerrada às 16 horas, e 59 minutos. Eu, Ana Claudia Rodrigues de Sousa dos Santos, lavrei a
ata que após inserção de contribuições feitas pelo Senhor Ramon Lima, o documento foi lido, aprovado
e assinado pelos membros �tulares do CIAR presentes na reunião, encaminhado aos Conselhos de
Administração e Fiscal e publicado no site do Iprev/DF.

Documento assinado eletronicamente por NEY FERRAZ JÚNIOR - Matr. 02749114, Diretor(a)-
Presidente, em 07/02/2020, às 10:32, 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 JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA Matr.0276463-6,
Diretor(a) de Inves�mentos, em 13/02/2020, às 15:24, 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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