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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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 a alta da taxa 

Selic deverá persistir, bem como a inflação para 2022, de acordo com o relatório de mercado 

Focus do banco central. Considerando este fato, resolveram fazer as seguintes movimentações 

na carteira. Resgatar o valor de R$10.000.000,00 (Dez Milhões de reais do fundo CAIXA 

BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAFIXA LP (CNPJ: 

14.386.926/0001-71)  e aplicar R$5.000.000,00 (Cinco Milhões de reais) no fundo CAIXA 

BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 44.683.378/0001-02 ) e 

R$5.000.000,00 (Cinco Milhões de reais) no fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA 

FIXA (CNPJ: 23.215.008/0001-70). Conforme havia sido resolvido na última reunião, e que 

estava dependo apenas da análise da consultoria contratada, resgatar o valor de 

R$2.000.000,00 (Dois Milhões de reais) do fundo CAIXA BRASIL IMAB-5 TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 11.060.913/0001-10) e aplicar no fundo CAIXA 

SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (CNPJ: 15.154.220/0001-47 ),  com a intenção de fazer a 

recomposição em ativos de renda variável. Esclareceram ainda que a aplicação no fundo 

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA, está condicionada a resposta ao pedido de 

análise feito a consultoria contratada e a aplicação no fundo CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RENDA FIXA, está condicionada ao valor da taxa do dia da aplicação, que 

deverá ser superior a meta atuarial. Por se tratar de um fundo com carência, foi feita a prévia 

análise da disponibilidade financeira do fundo para horar com seus compromissos até a data 

do resgate, para isto, foi utilizado o estudo de solvência do ano de 2021. 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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