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Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 do Fundo e verificaram que no mês de julho de 

2022 houve um retorno de 1,42%, em linha com o mercado. Em relação a meta atuarial, o retorno 

dos investimentos no ano está em 2,85% contra uma meta de 7,78%. Os membros consideraram 

que com a sinalização do Banco Central em encerrar a alta da taxa Selic, ou de um último ajuste 

residual, o mercado se mostrou confiante e voltou para a renda variável. Contudo os membros 

entendem que o momento ainda é desafiador, entre outros motivos pelo aumento da taxa de juros 

nos mercados externos, bem como a escala da inflação mundial. Consideraram que a alocação da 

carteira em renda variável poderá ser retomada com prudência e de acordo com a melhora do 

mercado. Verificaram que a carteira no Artigo 10º., inciso I, se encontra muito perto do limite 

máximo da política de investimentos e resolveram que neste mês o resgate, parcial ou total, para 

pagamento da folha dos aposentados e pensionistas, poderá ser feito de fundo(s) multimercado e 

que quando houver o crédito das contribuições patronal e dos servidores, o mesmo poderá ser 

alocado na renda variável. Analisaram também a documentação referente ao credenciamento do 

Banco Itaú Unibanco S.A. e aprovaram sem ressalvas. 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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