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Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021, 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 em conjunto com 
o relatório de análise da carteira emitido pela consultoria Crédito e 
Mercado. O membro Carlos Midosi esclareceu que a recomendação de 
resgate de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) do fundo IMA-B e 
aplicação do valor resgatado em fundo de gestão duration, foi realizado na 
Caixa Econômica e no Banco do Brasil, desta forma ajustando a carteira de 
acordo com a recomendação. O Gestor de Investimento e membro do 
comitê, Carlos Midosi da Rocha, levou aos demais membros a proposta de 
investimentos no fundo CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES da 
Caixa Econômica. O Gestor explicou que este fundo investe em BDRs 
(Brazilian Depositary Receipt, certificado de depósito de valores 
mobiliários. É um valor mobiliário emitido no Brasil que representa outro 
valor mobiliário emitido por companhias abertas, ou assemelhadas, com 
sede no exterior). O fundo é composto por BDRs de várias empresas sólidas 
do mercado internacional, entre elas: TESLA, Coca-Cola, Verizon, Google, 
Netflix , Apple, Mercado Livre entre outras. Informou que o fundo tem taxa 
de administração de 0,70%, que está em linha com as taxas praticadas para 
fundos semelhantes. Informou ainda que a análise do fundo feita pela 
consultoria Crédito e Mercado, recomendou o aporte no fundo e que dessa 
forma o Paty Previ começaria a investir em ativos com exposição em bolsa 
americana e que haveria uma proteção da carteira aos riscos do mercado 
nacional. O gestor considera que o investimento em bolsa americana 
poderá gerar bons retornos neste momento em que o governo americano 
está para aprovar a ajuda de quase USD 2 trilhões como ajuda aos efeitos a 
covid 19 e dessa forma injetando liquidez no mercado e que a previsão do 
governo americano é que até o final do mês de maio todos os cidadãos 
americanos em idade adulta estarão vacinados, com isso fazendo que a 
produção e a economia americana voltem a crescer. Os membros 
analisaram a documentação apresentada e as explicações do gestor. Após 
debaterem o assunto resolveram aplicar o valor de R$2.000.000,00 (Dois 
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milhões de reais) o que corresponde cerca de 1,5% do PL do fundo e que o 
valor deverá ser resgatado do segmento de renda variável, do fundo CAIXA 
AÇÕES MULTIGESTOR FIC. Foi considerada também a possibilidade de se 
buscar fundos com exposição no exterior que se enquadrem no Art. 9º. 
Política de investimentos, de forma a aumentar a exposição neste 
segmento e também como diversificação de fundos no exterior.  Encerrada 
a reunião, o membro Carlos Midosi 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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