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Ata da decima quarta reunião do Comitê de investimento, realizada de
forma extraordinária, aos 02 (dois) dias do mês de outubro do 2019, ás
08 (oito) horas, na sede do IPECAN. Estavam presentes todos os
membros do Comitê para cumprimento do edital de convocação de
30/09/2019. A primeira pauta a ser tratada foi a análise do Parecer de
Investimento 051/2019 emitido pela empresa de Consultoria
Financeira, a Atuarial. A presidente do Comitê leu o parecer com as
sugestões para investimento em renda variável. Após discussão das
carteiras sugeridas, os membros optaram por não realizar os
investimentos por considerarem que o cenário econômico atual não
está propicio a realização de novos investimentos. Conforme
verificado os investimentos do IPECAN estão atingindo os propósitos
de rentabilidades definidos na PA, por isso, optaram por manter os
recursos diversificados nos fundos já existentes. Foi apresentado para
análise os Extratos que refletem os aportes do mês de setembro e as
rentabilidades no fechamento do mês. Após apreciação, os membros
definiram que seriam realizadas as aplicações dos aportes da seguinte
forma: R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) no fundo BB
PREVIDENCIARIO IMA B 5+, CNPJ Nº 13.327.340.0001-73. R$
100.000,00 (cem mil reais) no fundo BB PREVIDENCIARIO IMA B,
CNPJ: 07.422.078/0001-05; R$ 100.00,00(cem mil reais) no fundo
BB PREVIDENCIARIO IMA B 5, CNPJ. Nº 03.543.447/0001-03; e
R$ 100.00,00(cem mil reais) no fundo BB PREVIDENCIARIO IRF
M- CNPJ: 07.111.384/0001-69. Os valores a serem aplicados nestes
fundos estão disponíveis para resgate no fundo BB
PREVIDENCIARIO FLUXO. Em tempo a presidente informou que
recebeu uma orientação da atuarial para que fosse resgatado R$
250.00,00(duzentos e cinquenta mil reais) do fundo BB
PREVIDENCIARIO IDKA 2, CNPJ: 13.322.205/0001-35 e que fosse
transferido para o fundo BB PREVIDENCIARIO PERFIL – CNPJ:
13.077.418/0001-49.Esta medida foi adotada para que os recursos
investidos atendam o descrito na PAI/19 que define que no mínimo
8% dos valores estejam em índices DI. Assim, em 27/09/2019 foi
realizada esta operação. Nada mais a ser tratado, a reunião foi
encerrada às 10 horas com a leitura da presente ata.
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