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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA 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 julho do ano de dois mil e vinte, às 15 horas e 15 minutos, por meio de
teleconferência, realizou-se a septuagésima quarta 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
(julho/2020); II – Relatório Mensal de Inves mentos (junho/2020); III - Estratégia de Inves mentos
(agosto/2020); 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;  Rodrigo Gonçalves  Ramos de Oliveira,  Representante  da Casa  Civil  do
Distrito Federal;  e Fabrício Oliveira Barros, Representante da Secretaria de Estado de Economia do
Distrito Federal;  Registra-se que par ciparam da reunião na qualidade de convidados: Ramon Estevão
Cordeiro Lima, Chefe da Assessoria Especial de Estratégia de Inves mentos do IPREV/DF e Bruno Alves
Lima de Andrade, Assessor de A vos Não-Financeiros. Verificada a existência de quórum, e após a
leitura da pauta, a reunião iniciou-se pelo o item I da pauta. Conjuntura Econômica (julho/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 julho do ano em curso. Relatou acerca de casos confirmados de COVID-19, como
também do número de óbitos e porcentagem de pessoas recuperadas. Quanto à pandemia, revelou a
possibilidade de vacina pronta até o final do ano e, âmbito interno, houve em junho o recebimento de
68,3  milhões  domicílios  que  receberam  o  auxílio  emergencial.  No  cenário  internacional,  houve  a
estabilização  de  novos  pedidos  de  seguro-desemprego,  os  Títulos  Públicos  americanos  estão  na
mínima, S&P 500 tem forte retomada no trimestre e DXY perde força. Para o mês de julho, resumiu os
principais acontecimentos, entre os quais: queda recorde no PIB dos Estados Unidos, ocasionado pela
crise do COVID-19, retorno da a vidade econômica no PMI da zona do euro, redução nos pedidos de
seguro desemprego emergencial nos Estados Unidos. O PIB anual brasileiro tem previsão de – 5,77%,
contra 1,8% (EUA), 1,11% (Europa) e 1,8% na China. O índice Ibovespa fechou o mês de junho em 95
mil pontos e a inflação em 0,26%. O relatório Focus tem previsão de IPCA em 1,67% ao ano.  aumento
na  inflação  brasileira  de  12  meses  para  2,13%.  Item  II  -  Relatório  Mensal  de  Inves mentos
(junho/2020). O Diretor de Inves mentos passa a palavra ao Ramon para apresentação do Relatório
do mês de fevereiro. O assessor afirma que houve recuperação no trimestre dos principais indicadores
observados  no  âmbito  da  Diretoria,  tais  como:  4,09%  (IMA-B5),  1,19%  (IRF-M1),  0,15%  (IDKA2a)
27,35%  (Ibov).  Com  relação  às  carteiras,  o  Fundo  Solidário  Garan dor  teve  rentabilidade  de
R$170milhões no trimestre, R$53milhões no mês e acumulado no ano de R$ 72,5 milhões, meta de
0,37%, com rentabilidade auferida de 1,55%. Ainda sobre o FSG, o assessor informou os principais
acontecimentos realizados dentro do FIP Paraná, entre os quais: duas emissões de debêntures não
pagas  pelas  SPEs  (Sociedades  de  Propósito  Específico  criadas  para  realizar  as  obras  dos
empreendimentos), troca de administrador e Gestor, vencimento da primeira debênture, vencimento
antecipado  da  segunda  debênture  e,  por  fim,  que  o  escritório  contratado  pelo  Fundo  analisa  a
necessidade de ingresso de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, como solução
segura e rápida para transferência dos imóveis, visto que não há caixa no fundo desde junho de 2019.
Para o Fundo Capitalizado, houve rentabilidade de R$860mil no trimestre, R$361mil no mês de junho,
meta de 0,55%, com rentabilidade auferida de 1,2% no mês.  Item III  – Estratégia de Inves mento
(agosto/2020). O Diretor Jefferson afirma que as movimentações ainda serão cautelosas, pré-fixado
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e  em  curto  prazo,  neste  primeiro  momento,  e  que  a  Diretoria  buscará  eficiência  maior  dos
a vos.   Neste  item  foram  apresentadas  as  seguintes  propostas:  Fundo  Solidário  Garan dor:
considerando a caracterís ca do Fundo, que é de solvência, maduro e perfil intermediário de risco, foi
sugerida a realocação de IRF-M1/DI para IMA-B5/IDKA 2A de até R$ 300 milhões; e ainda sugere-se a
realocação de IRF-M1/DI de até R$ 200 milhões para Fundo de ações classificação Anbima Indice
A vo,Ibov, livre, valor ou Small caps, credenciados IPREV. Fundo Capitalizado: em razão de ser um
Fundo “jovem”, com perfil intermediário/agressivo de risco, foi apresentada a proposta de realocação
de IRF-M1/DI para IMA-B5/IDKA 2A de até R$ 15 milhões e, ainda realocação de IRF-M1/DI para R$ 3,5
milhões  para  Fundo  de  ações  classificação  Anbima  Indice  A vo,Ibov,  livre,  valor  ou  Small  caps,
credenciados IPREV. O Diretor de Inves mentos pontua que nem sempre se u liza todo o recurso
permi do pelo mandato, em razão da cautela presente nas movimentações. Afirma que se aumenta o
risco  em  busca  de  maior  rentabilidade.  Deliberação  dos  membros  do  Comitê:  após  discussão  e
votação  por  parte  dos  membros  tulares,  a  proposta  foi  aprovada  por  unanimidade.  Nada  mais
havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16 horas e 35 minutos. Eu, Giovanna Karinne Silva
Ribeiro,  lavrei  a  ata  que  após  inserção  de  contribuições  feitas  pelo  Senhor  Ramon  Estevão,  o
documento foi lido, aprovado e assinado pelos membros tulares do CIAR presentes na reunião, e
posteriormente,  encaminhado  aos  Conselhos  de  Administração  e  Fiscal  e  publicado  no  site  do
Iprev/DF.
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