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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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 política de investimentos para 2021 e ouviram a explicação do 

consultor da Crédito e Mercado, Sr. Thiago Norte Natário, resolveram aprovar 

a política de investimentos e encaminhar ao Conselho Municipal de 

Previdência. O Diretor Presidente do Paty Previ explicou que a aplicação no 

fundo  Bradesco MID Small Caps, que foi aprovada na última reunião, não pode 

ser efetuada porque o valor mínimo para aplicação é de R$20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais). Explicou ainda que o valor resgatado foi direcionado para o 

fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa. Após reunião com a área 

de investimentos do Banco Bradesco, foi sugerido a aplicação no fundo 

Bradesco Crescimento FIC Ações, o qual já foi solicitada a análise a consultoria 

Crédito e Mercado. Ficou acertado que caso o fundo em questão esteja 

enquadrado na política de investimentos, o aporte poderá ser feito. O Comitê 

aprovou também a renovação do credenciamento da Constância Investimentos 

(CNPJ: 10.626.543/0001-72). 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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