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Aos cinco dias do mês de maio 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. O gestor de investimentos Carlos Midosi, levou ao conhecimento dos demais 
membros a proposta de um aporte de R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) no fundo 
PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL I (CNPJ 37.322.097/0001-
69), explicou que se trata de exposição em ativos no exterior, onde o fundo de 
previdência tem margem para investimento conforme a política de investimentos, 
dando assim continuidade ao que foi decidido na reunião do dia 04 de fevereiro de 
2021.  Informou  que o fundo atende a todos os preceitos legais para o investimento. Os 
membros fizeram a leitura da análise da consultoria Crédito e Mercado, que foi 
favorável ao aporte no fundo. O recurso para a aplicação sairá do fundo BB IMA-B FI 
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 07.861.554/0001-22) que se encontra muito 
concentrado para o atual momento do mercado (cerca de 10% da carteira). Será feita 
também a migração de R$3.000.000,00 (Três milhões de reais) do fundo BB IMA-B FI 
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 07.861.554/0001-22) para o fundo  
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 
13.322.205/0001-35) por ser um fundo com exposição mais curta e mais adequado ao 
atual momento de mercado. O gestor levou também aos demais membros a proposta 
de diminuir a exposição no fundo BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 
(CNPJ 28.515.874/0001-09) que se encontra com quase 15% de exposição em relação 
a carteira. Será analisado um novo fundo de gestão duration, para que desta forma a 
carteira fique com um diversificação maior e menor exposição a um só fundo. O gestor 
ficou de analisar alguns fundos e na próxima reunião levar a análise aos demais 
membros. 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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