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Aos vinte e um dias do mês de maio de 2020, reuniram-se os membros do 
Comitê de Investimentos do Paty Previ, à luz dos regramentos legais 
trazidos pela vigente Portaria do Ministério da Previdência Social- MPS nº 
440, de 09 de outubro de 2013 e suas alterações e da Portaria do Chefe do 
Poder Executivo, e suas alterações, que nomeou os membros. Os membros 
reunidos fizeram a análise da carteira de investimentos, com base no 
relatório de análise da carteira elaborado pela consultoria Crédito e 
Mercado. Verificaram que a carteira se encontra enquadrada e que devido 
a atual crise sanitária e econômica mundial, os ativos sofreram 
desvalorização. Consideraram que é preciso buscar a sustentabilidade do 
sistema Previdenciário, onde existam recursos suficientes para honrar os 
compromissos. A Reforma da Previdência trouxe a evidência do problema, 
que já eram conhecidos através dos resultados atuariais, e diante disto, 
resolveram reestruturar a carteira com estratégias de investimentos que 
busquem equilíbrio no médio e longo prazo. Para tanto, resolveram fazer a 
seguinte movimentação: Resgatar R$ 2.800.000,00 (dois milhões e 
oitocentos mil reais) do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI 
RENDA FIXA  (CNPJ: 23.215.097/0001-55) e direcionar o valor total para 
o fundo CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE, por considerarem que neste 
momento um fundo de ações livres é o mais adequado a carteira e com isso 
aproveitar as recentes quedas da bolsa de valores para adquirir com um 
valor de cota mais atrativa. Resgatar R$ 8.000.000,00 (oito milhões de 
reais) do fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 
(CNPJ: 10.740.670/0001-06), direcionar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais) para o fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI 
RENDA FIXA LP (CNPJ: 14.386.926/0001-71) e direcionar R$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais) para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS 
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 11.060.913/0001-10). Encerrada a 
reunião, o Diretor - Presidente do Paty Previ que redigiu a presente Ata que 
segue por todos assinada, em três vias de igual teor e forma, 
encaminhando-se à publicação em Diário Oficial.  
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