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Aos dez dias do mês de maio 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 

sugestão do gestor de investimentos de migrar o valor total do fundo  

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (CNPJ:   23.215.097/0001-55), 

para os seguintes fundos: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA 

(CNPJ:   23.215.008/0001-70) e CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI 

RENDA FIXA LP (CNPJ:   14.386.926/0001-71), da seguinte forma: R$6.000.000,00 (seis 

milhões de reais) para o fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA e o restante para o 

fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. A decisão 

foi tomada devido ao baixo retorno que o fundo vem apresentando e após a reunião com a Caixa 

Econômica Federal, onde informaram que o fundo detém em sua carteira títulos pré-fixados, o que 

vem fazendo com que o fundo tenha um rendimento abaixo das expectativas e levando em 

consideração a alta da taxa Selic. A escolha dos fundos que receberão os aportes, se dá pela 

exposição dos fundos ao IPCA e ao CDI. Os membros após análise da documentação pertinente, 

aprovaram a renovação do credenciamento da BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA 

DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). A carteira do 

Fundo de Previdência teve uma rentabilidade negativa de 0,90%, ante a uma meta de atuarial de 

1,30%. A renda variável teve no mês de abril uma queda acima das expectativas do mercado, o 

que ocasionou o retorno negativo da carteira do Fundo. Os membros seguem confiantes na 

estratégia de investimentos da carteira e fazendo movimentos para atrelar a carteira ao CDI e ao 

IPCA, por considerarem que o aumento da taxa Selic ainda não chegou ao fim e que a mesma 

seguirá em um nível alto por algum tempo e que a inflação vem se mostrando persistente. 

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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