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Aos dezessete dias do mês de junho 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, comentou com os demais membros 
sobre o retorno da carteira no mês de maio que foi de 1,52%, sendo o maior retorno do 
ano e 1,97% no acumulado do ano, porém informou que continuamos abaixo da meta 
atuarial, que até o mês de maio era de 5,58%. Explicou que todos os esforços estão 
sendo feitos para superar a meta atuarial, mas que a inflação continua persistindo e 
subindo, o que torna o desafio ainda maior. Com relação ao fundo  
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA, informou que após reunião com a 
consultoria Crédito e Mercado e que apesar da exposição atual de 14,4%, o fundo está 
dentro da estratégia da carteira e que não existe a necessidade imediata de resgate 
parcial ou total do fundo. Podemos esperar que surja alguma boa oportunidade ou que 
os objetivos do fundo não sejam mais compatíveis com a nossa carteira. Após as 
considerações iniciais o gestor Carlos Midosi propôs alterações na carteira. Explicou 
que em reunião com o consultor da Crédito e Mercado, Thiago Norte, a carteira de 
investimentos foi avaliada e que existe a necessidade de alterações pontuais de forma 
a adequar a carteira ao novo cenário de inflação e aumento das taxas de juros, bem 
como de um aumento a exposição a ativos internacionais, como forma de diversificação 
da carteira. As alterações propostas são as seguintes: resgate no valor de R$800.000,00 
(oitocentos mil reais) do fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 
(CNPJ:   07.861.554/0001-22) e aplicação no fundo BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX 
JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES (CNPJ: 39.256.001/0001-37), resgate de 
R$3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) do fundo BB AÇÕES VALOR FIC 
AÇÕES (CNPJ:   29.258.294/0001-38) e aplicação no fundo BB DIVIDENDOS MIDCAPS 
FIC AÇÕES (CNPJ: 14.213.331/0001-14), resgate do saldo total do fundo BB IRF-M 1 
TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ:   11.328.882/0001-35) 
e aplicação no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO 
LP (CNPJ: 13.077.418/0001-49), resgate do valor de R$3.300.000,00 (três milhões e 
trezentos mil reais do fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 
(CNPJ:   03.543.447/0001-03) e aplicação de R$300.000,00 (trezentos mil reais) no 
fundo BB AÇOES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FI AÇÕES (CNPJ: 
39.256.001/0001-37), R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) no fundo BB 
AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 22.632.237/0001-28) e 
R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) no fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA 
RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 35.292.588/0001-89). O 
gestor informou ainda que os novos fundos a receberem aporte passarão por análise 
técnica da consultoria Crédito e Mercado e caso exista alguma recomendação contrária 
da consultoria, nova reunião será marcada para que os membros sejam informados das 
alterações. Encerrada a reunião, o membro Carlos Midosi redigiu a presente Ata que 
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segue por todos assinada, em três vias de igual teor e forma, encaminhando-se à 
publicação em Diário Oficial.  

 

 

  
Jaqueline da Silva Lustosa                              Carlos Midosi da Rocha                     Michel de Souza Assunção Brinco 
Membro Mat. 1399/02                                     Membro 095/01                                         Membro 1173/01            
 


