1

Comitê de Investimentos

2 ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÉ DE
3

INVESTIMENTOS DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às nove horas e trinta minutos, do

4

dia vinte e oito de julho do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de

5

Investimentos, extraordinariamente, na sala de reuniões da Maringá Previdência com

6

a presença dos membros: José da Silva Neves (presidente), Maria Silvana Barbosa

7

Frigo, Cinthia Soares Amboni e Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado os trabalhos com

8 a discussão da pauta, sendo ITEM 1 - Alocação do recurso de repasse de
9

contribuição previdenciária: após discussão foi decidido emitir um parecer

10

solicitando ao Conselho de Administração autorização para aplicar o recurso

11 superavitário das contribuições previdenciárias do mês de julho do Fundo
12

Previdenciário, no valor aproximado de R$ 4.150.000,00 (quatro milhões, cento e

13

cinquenta mil reais), sendo no Fundo Caixa Institucional BDR o valor de R$

14

2.000.000,00 (dois milhões de reais) e o saldo restante no Fundo Santander Global

15

Equities, ambos no segmento de investimento no exterior, previsto na Política de

16

Investimentos, como estratégia de diversificação e eficiência da carteira, aumentando

17 gradativamente a posição, a fim de se fazer preço médio. No parecer constará
18

informações referente à rentabilidade dos fundos para melhor análise do Conselho de

19 Administração. ITEM 2 - Apresentação pelo Gestor Aurora Capital da
20

situação do Fundo GGR PRIME: de acordo com a deliberação do Comitê para

21

agendar uma reunião, esse ano, com todos os gestores dos fundos "estressados", foi

22

agendada a visita presencial do Sr. André, representante da Gestora, que iniciou

23

informando que a parcela de amortização prevista para o dia 10 de agosto será

24 antecipada, com repasse até o dia 31 de julho. O Sr. André passou algumas
25

informações sobre o Fundo GGR e em seguida solicitou a participação do Sr. Tiago,

26 através de videoconferência, na qual apresentou as demandas que estão sendo
27

efetuadas para recuperação dos créditos, sendo a maioria através de ações judiciais.

28 Informou que existem operações com credores adimplentes, porém existem os
29

inadimplentes, a exemplo do Fundo GBX Tietê, que possui uma dívida mais

30 significativa com o Fundo GGR, e relatou que esse fundo possui três
31 empreendimentos: um hotel na cidade de Guarulhos/SP, um Centro Médico em
32

Londrina/PR e uma obra de grande porte na cidade de Osasco/SP. Informou que

33 muitos credores apresentaram propostas sem fundamento e sem lastro, como por
34 exemplo, uma fazenda no Mato Grosso do Sul, invadida, e que a Gestora esgotou
35

todas as tentativas de acordos e decidiu tratar o processo de forma judicial. No mais a

36 gestora vem apresentando um bom trabalho, honrando com o plano de liquidação
37

aprovado em AGC em dezembro de 2018. Nada mais havendo a tratar foi encerrada

424

38

a reunião às doze horas e dez minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a

39

presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidam nte assinada.
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DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 28/07/2020
Inicio: 09h30
Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência

O Presidente do Comitê de Investimentos convoca todos os membros para reunião
extraordinária, devido a necessidade de apresentar parecer ao Conselho de
Administração com proposta para alocação dos recursos da contribuição previdenciária
do mês de julho e para participar de videoconferência com a Gestora Aurora Capital, às
10h00, que apresentará a situação do Fundo GGR PRIME.

Pauta:

Alocação do recurso de repasse de contribuição previdenciária;
Apresentação pelo Gestor Aurora Capital da situação do Fundo GGR PRIME

José da Silva Neves
Presidente
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