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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro 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 e apontaram um 
desenquadramento na renda variável, no Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a ". O 
membro Carlos Midosi esclareceu que foi um desenquadramento passivo, 
oriundo de rentabilidade e que o enquadramento deverá ser corrigido no 
decorrer do mês de fevereiro. Fizeram a análise do relatório anual que 
apontou um retorno total do ano de 6,50%, abaixo da meta atuarial. 
Consideraram que apesar de estar abaixo da meta atuarial o retorno foi 
razoável, levando em consideração todos os problemas ocorridos a nível 
mundial no ano de 2020. Analisando o fundo Constância Legan Brasil FI 
Ações, observaram que o retorno foi bem abaixo do benchmark´s. Após 
consultar a gestora do fundo, foi explicado que 2020 foi uma no atípico para 
as estratégias multifatoriais do fundo, e que acreditam na retomada para 
2021. O fundo encerrou o ano com 108 ações e 98% da carteira investida. 
Este comitê entendeu as explicações e resolver manter o fundo na carteira, 
acompanho o seu desempenho. Foi aprovado o relatório do 4º. Trimestre / 
anual de 2020. Encerrada a reunião, o 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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