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Aos vinte e três dias do mês de março 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. Reunião 
convocada para análise dos impactos da queda da renda variável no mês 
de março. Após análise dos ativos, ficou constatado que houve uma 
depreciação considerável nos fundos no mês de março. Após reunião 
virtual com o consultor de investimentos da consultoria Crédito e Mercado, 
o mesmo reforçou a opinião que para o não resgate dos fundos, apesar da 
grande volatilidade do mercado e explicou que o momento é de fazer novos 
aportes gradativos para fazer um preço médio da carteira. Desta forma, 
aproveitaremos a queda do valor da cota dos fundos e faríamos a reposição 
gradual de parte da desvalorização. Com isto, quando o mercado voltar a 
subir poderemos ter uma boa valorização do valor investido e uma 
recomposição da carteira. Diante dos fatos os membros resolver regatar o 
valor de R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) do fundo CAIXA BRASIL 
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e aplicar no fundo CAIXA FIC 
FIA AÇÕES MULTIGESTOR. Resolveram também que os próximos aportes 
deverão ser direcionados para fundos de ações que estejam com menor 
exposição na carteira, dando preferência a diversificação 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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