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Aos vinte e dois 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 junto com o consultor da Crédito e Mercado as recomendações de alocação 

que foram recomendadas pela equipe da consultoria contratada. As recomendações foram de 

transferir R$7.000.000,00 (sete milhões de reais) de fundos CDI para fundos de Gestão Duration, 

R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) de fundos IDKA IPCA 2A para fundos com 

investimentos no exterior, R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) de fundos IDKA 2A para 

fundos IRF-M e R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) de fundos IMAB-5 para 

Ações Small Caps / Mid Caps. Os membros analisaram os atuais percentuais de alocação dos 

ativos de renda variável da carteira de investimentos e observaram que se encontram bem próximo 

do alvo proposto na política de investimentos, ponderaram também que no momento com a taxa 

Selic no atual nível, não devemos fazer grandes movimentações com o fundos atrelados ao CDI 

por garantirem o retorno próximo a meta atuarial. Resolveram então no momento apenas transferir 

R$4.000.000,00 (Quatro Milhões de reais) de fundos IDKA 2A para fundos IRF-M, por serem 

fundos com títulos federais pré-fixados e que poderão ter um bom retorno com a estabilização da 

Selic e queda da inflação. 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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