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Aos dez dias do mês de março de 2022, 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 

analisaram a carteira de investimentos e consideraram que o fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA 

RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ:   35.292.588/0001-89) 

se encontra com o valor percentual de 11,87% do PL do fundo e que o mesmo vem 

apresentando uma baixa rentabilidade, 2,27% nos últimos 12 meses. Resolveram que deverá 

ser feita a diminuição da exposição neste fundo. Após análise dos membros do comitê e da 

consultoria contratada, resolver inicialmente transferir o valor de R$5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais, para o fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (CNPJ: 

23.215.008/0001-70), que além de estar apresentando melhores retornos, 6,20% nos últimos 

12 meses e superando o benchmark que foi de 5,80%, contribuirá para uma maior 

diversificação da carteira. O Gestor de investimentos lembrou que rentabilidade passada não 

é garantia de rentabilidade futura, mas que a comparação entre os fundos, mostra uma melhor 

consistência do fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA.  Informou ainda que os 

dois fundos se encontram enquadrados no Artigo 7º., Inciso III, Alínea “a”, da resolução. Os 

membros aprovaram sem ressalvas o parecer de investimentos referente ao mês de janeiro de 

2021, que foi elaborado pelo gestor de investimentos que encaminhará ao Conselho Municipal 

de Previdência para deliberação. 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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