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Aos doze dias do mês de abril 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 verificaram que o rendimento do mês de março foi 2,22%, superando a meta  

para o mês, porém a meta atuarial se encontra em 4,46% contra 3,18% de retorno. O Gestor de 

Investimentos explicou que alterações foram feitas na carteira no mês de fevereiro e que 

começaram a surtir seus efeitos no mês de março. Alertou que mesmo apesar das alterações em 

renda fixa buscando acompanhar a alta da taxa Selic, podemos sofrer ainda com muita volatilidade 

no decorrer deste ano. Os membros aprovaram a renovação do credenciamento da gestora 

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS. Após analisarem a documentação do fundo 

SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP (CNPJ: 28.206.220/0001-95) e 

após a explicação do gestor de que o fundo pode ser uma boa oportunidade em renda fixa para a 

carteira do fundo, devido a sua exposição ao crédito privado e que por se tratar de um fundo High 

Grade, oferece baixo risco de inadimplência. Informou ainda que segundo a documentação 

analisada, os ratings das empresas expostas na carteira vão de AAA até BBB. Após a análise 

resolveram fazer o investimento de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), que serão 

resgatados do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 

23.215.097/0001-55). 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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