
ia Soar .-s Amboni 
Presidente 

r0 

	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA 

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às quinze horas, do dia quatro de agosto do ano de dois mil e vinte 

	

4 	e um, reuniu-se o Comitê de Investimentos, extraordinariamente, na sala de reuniões da 

	

5 	Maringá Previdência com a presença dos membros: Cinthia Soares Amboni (Presidente), 

	

6 	Ademir Aparecido Antonelli, Maria Silvana Barbosa Frigo, Leandro da Silva Domingos e 

	

7 	ausência de José da Silva Neves, por estar de licença por motivo de saúde. Iniciado os 

	

8 	trabalhos, sendo ITEM 1 — Análise Consulta Formal: o Comitê recebeu uma Convocação de 

	

9 	Assembleia Geral de Cotistas, de forma não presencial, excepcionalmente pelo processo de 

10 consulta formal, a pedido da Gestora do Fundo CONSTÂNCIA BRASIL FUNDO DE 

	

11 	INVESTIMENTO EM AÇÕES — CNPJ n° 14.550.994/0001-24, referente substituição do Gestor 

	

12 	do Fundo, passando da Constância Investimentos Ltda para SOMMA Investimentos S/A; a 

13 denominação social do Fundo para SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

	

14 	AÇÕES e alterações no regulamento para adequações necessárias, com efetivação a partir de 

	

15 	10/09/2021. Foi elaborado Parecer pelo consultor da Crédito e Mercado, que analisou e fez um 

	

16 	apontamento quanto ao item da pauta que se refere ao custeio das despesas relacionadas a 

	

17 	convocação e realização da assembleia ser de responsabilidade dos cotistas, sugerindo 

	

18 	reprovação. O Comitê analisou o Parecer e manifestou o voto seguindo integralmente as 

	

19 	orientações da consultoria. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às quinze 

	

20 	horas e cinquenta minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois 

	

21 	de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 

Leandro dos Santos Domingos 
Membro 

Maria Silva a Bar sa Frigo 
Membro 
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Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 
MARINGÁ 	 Públicos Municipais de Maringá 

MAR1 IV CÁ 

CONVOCAÇAO 

Portaria rio  027/2018, artigos 15 e 16 

OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 04/08/2021 

Inicio: 15h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

A Presidente do Comitê de Investimentos convoca todos os membros para análise do 

Parecer emitido pela Consultoria referente a consulta formal encaminhada pelo 

Administrador do Fundo Constância Investimentos, para manifestação do voto. 

Pauta: 

1) Análise Consulta Formal; 

Cinthia Soares Amboni 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Leandro dos Santos Domingues 

Maria Silvana Barbosa Frigo 

José da Silva Neves 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.marindaprevidencia.com.br  — contatoa,marindaprevidencia.com.br  



CONVOCAÇÃO DA CONSULTA FORMAL DO 

CONSTÂNCIA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

AÇÕES - CNP)/ME N°14.550.994/0001-24 (FUNDO). 
bradesco 
bem dtvm 

Núcleo Cidade de Deus, 16 de julho de 2021. 

Prezado(a) Cotista, 

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de Administradora do Fundo, vem, pelo presente, 

utilizando-se da prerrogativa prevista no Oficio-Circular ri2  6/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, em observância às 
orientações de isolamento social para controle e prevenção da propagação do COVID-19, convidar V.Sa.(s) para participar da 
Assembleia Geral de Coristas, de forma não presencial, a realizar-se, excepcionalmente, pelo processo de Consulta Formal, 
mediante resposta, até 05.08.2021, dos itens a seguir: 

A pedido da gestora do Fundo, fazendo uso da prerrogativa conferida pelo Artigo 69 da Instrução CVM n2  555/14 (ICVM 555/14), 

deliberar sobre as matérias abaixo elencadas: 

1) 	(Aprovar/Reprovar) a alteração da denominação social do Fundo com efetivação a partir do dia 10.09.2021  para 

SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. 

Aprovo O Reprovo 	 O Abstenho-me 

(Aprovar/Reprovar) a substituição do Gestor do Fundo, com efetivacão a partir do dia 10.09.2021  DE: Constância 

Investimento Ltda. PARA:  SOMMA Investimentos S.A. 

II Aprovo O Reprovo 	 O Abstenho-me 

(Aprovar/Reprovar) a alteração do regulamento do Fundo com efetivação a partir do dia 10.09.2021  nos capítulos: 

a) "DO FUNDO", a fim de alterar o Artigo 12  e contemplar a deliberação do item 1 acima. 

Aprovo O Reprovo 	 O Abstenho-me 

b) "DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO", a fim de: 

atualizar a menção a norma ICVM 539/13 revogada pela nova Res. CVM 30/21, presente nos itens 18 e 23 da tabela "Limites Por 
Ativos Financeiros" disposta no Artigo 42, 

IN Aprovo O Reprovo 	 O Abstenho-me 

alterar o Artigo 52  de modo a prever os parâmetros de investimento do Fundo. 

Aprovo Reprovo 	 O Abstenho-me 

alterar o Artigo 62  de modo a prever as características do Fundo. 

El Aprovo O Reprovo 	 O Abstenho-me 

alterar o Artigo 82  de modo a prever na política de risco do Fundo. 

.1 Aprovo O Reprovo 	 O Abstenho-me 

incluir um novo Artigo 92  de modo a prever os fatores de riscos inerentes à composição da carteira do Fundo, com a 
consequente renumeração dos artigos posteriores. 

13 Aprovo O Reprovo 	 O Abstenho-me 

c) "DA ADMINISTRAÇÃO E DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS", a fim de: 

incluir um novo Parágrafo Segundo no Artigo 10, de modo a prever que a Administradora é instituição financeira aderente ao 
Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, com a consequente renumeração 
dos parágrafos posteriores. 

MI Aprovo O Reprovo 	 O Abstenho-me 

alterar os Parágrafos Terceiro e Quarto do Artigo 10, em razão da substituição da Gestora aprovada no item "2" acima, a fim 
de incluir os dados da nova Gestora. 

EI Aprovo Reprovo 	 O Abstenho-me 

d) "DA REMUNERAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DO FUNDO", a Fim de reduzir a taxa de custódia paga pelo Fundo, mencionada no 
Parágrafo Primeiro do Artigo 11, DE: 0,06% (seis centésimos por cento) PARA: 0,07% (sete centésimos por cento). 

Aprovo O Reprovo 	 O Abstenho-me 
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CONVOCAÇÃO DA CONSULTA FORMAL DO 

CONSTÂNCIA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

AÇÕES - CNP)/ME N°14.550.994/0001-24 (FUNDO). 

"DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS", a fim de (i) alterar a redação do inciso Ido Artigo 22 que trata do prazo de aprovação 
das demonstrações contábeis do Fundo; (ii) alterar a redação do Parágrafo Quinto do Artigo 22 para prever a possibilidade dos 
cobstas votarem por meio de comunicação escrita ou eletrônica; (iH) incluir um novo Parágrafo Sétimo do Artigo 22, que trata da 
prerrogativa da Administradora em conformidade com o Artigo 74 da Instrução CVM 555/14, no que tange a assembleia geral 
ordinária; e (iv) incluir os novos Artigos 23, 24 e 25 com a consequente renumeração dos artigos subsequentes e suas respectivas 
referências, de modo a prever o procedimento para realização de assembleia por intermédio de consulta formal. 

El Aprovo 
	 O Reprovo 	 O Abstenho-me 

"DAS DISPOSIÇÕES GERAIS", a fim de incluir um novo Artigo 29, de modo a prever que a gestora adota política de exercício de 
direito de voto em assembleias dos emissores dos ativos financeiros detidos pelo Fundo. 

fe Aprovo 
	 1:1 Reprovo 	 1:1Abstenho-me 

(Aprovada/Reprovada): a inclusão, , com efetivação a partir do dia 10 09 2021  de dois novos capítulos, quais sejam, "DA 
POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE RESULTADOS" e "DA TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL", os quais vigorarão 
conforme Regulamento anexo. 

15 Aprovo 
	

O Reprovo 	 O Abstenho-me 

(Aprovar/Reprovar) O custeio integral pelo Fundo das despesas relacionadas a convocação e realização desta Assembleia 
Geral de Cotistas, nos termos do Artigo 69, Parágrafo Único da Instrução CVM n°555. 

O Aprovo 	 Reprovo 	 O Abstenho-me 

Solicitamos a devolução da manifestação formal devidamente assinada, assinalando a opção de voto conforme acima proposto, 
acompanhada dos documentos comprobatórios de poderes, que deverá ser encaminhada no prazo acima para o endereço de e-
mail votosagcObradesco com.br  com o código CNN/ME N214.550.994/0001-24 no assunto da mensagem, ou a via física para: 

BEM DTVM LTDA. - DAC/Administração Fiduciária 
Núcleo Cidade de Deus, s/n°, Prédio Amarelo, 1° Andar, 
CEP: 06029-900 - Vila Vara, Osasco/SP 

Atenciosamente, 

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Ao participar, o cotista atesta ciência das matérias submetidas á deliberação, conforme proposta disponibilizada no sita 
da Administradora www.bemdtvm.com.br, autorizando assim a proceder as alterações necessárias à sua efetivação. 

A resposta desta consulta importa na declaração do investidor de que não possui qualquer impedimento no exercício de seu voto, 
nos termos do Art. 76, da Instrução CVM n°555. 

Data: 02 de agostc de 2021 
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CRÉDITO EIMERCADO 

Santos/SP, 02 de julho de 2021 

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo de investimento CONVOCAÇÃO DA CONSULTA FORMAL 

DOCONSTÂNCIA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNRI: 14.550.994/0001-24). 

ASSUNTO: Parecer Técnico referente às pautas da consulta formal a ser respondida até o dias de agosto 

de 2021. 

INTRODUÇÃO 
Prezados, em atenção à convocação recebida, a fim de auxiliá-los na tomada de decisão dos temas a serem 

abordados, colocamos: 

PAUTA 
(Aprovar/Reprovar) a alteração da denominação social do Fundo, com efetivação a partir do dia 

10.09.2021, para SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. 

(Aprovar/Reprovar) a substituição do Gestor do Fundo, com efetivação a partir do dia 

10.09.2021, DE: Constância Investimento Ltda. PARA: SOMMA Investimentos S.A. 

(Aprovar/Reprovar) a alteração do regulamento do Fundo, com efetivação a partir do dia 

10.09.2021, nos capítulos: 

a) "DO FUNDO", a fim de alterar o Artigo 19 e contemplar a deliberação do item 1 acima. 

b) "DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO", a fim 

de: 

atualizar a menção a norma ICVM 539/13 revogada pela nova Res. CVM 

30/21, presente nos itens 18 e 23 da tabela "Limites Por Ativos Financeiros" 

disposta no Artigo 4°. 

alterar o Artigo 5 2  de modo a prever os parâmetros de investimento do 

Fundo. 

alterar o Artigo 6° de modo a prever as características do Fundo. 

alterar o Artigo 82  de modo a prever na política de risco do Fundo. 

incluir um novo Artigo 92  de modo a prever os fatores de riscos inerentes 

à composição da carteira do Fundo, com a consequente renumeração dos 

artigos posteriores. 

c) "DA ADMINISTRAÇÃO E DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS", a fim de: 

incluir um novo Parágrafo Segundo no Artigo 10, de modo a prever que a 

Administradora é instituição financeira aderente ao Código Anbima de 

Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, 

com a consequente renumeração dos parágrafos posteriores. 

alterar os Parágrafos Terceiro e Quarto do Artigo 10, em razão da 

substituição da Gestora aprovada no item "2" acima, a fim de incluir os dados 

da nova Gestora. 

d) "DA REMUNERAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DO FUNDO", a fim de reduzir a taxa de 

custódia paga pelo Fundo, mencionada no Parágrafo Primeiro do Artigo 11, DE: 0,06% 

(seis centésimos por cento) PARA: 0,07% (sete centésimos por cento). 

Rua Barão de Paranapiacaba, 233 -Conj. 1501 
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CRÉDITO E,MERCADO 

"DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS", a fim de (i) alterar a redação do inciso I do 

Artigo 22 que trata do prazo de aprovação das demonstrações contábeis do Fundo; (ii) 

alterar a redação do Parágrafo Quinto do Artigo 22 para prever a possibilidade dos 

cotistas votarem por meio de comunicação escrita ou eletrônica; (iii) incluir um novo 

Parágrafo Sétimo do Artigo 22, que trata da prerrogativa da Administradora em 

conformidade com o Artigo 74 da Instrução CVM 555/14, no que tange a assembleia 

geral ordinária; e (iv) incluir os novos Artigos 23, 24 e 25 com a consequente 

renumeração dos artigos subsequentes e suas respectivas referências, de modo a prever 

o procedimento para realização de assembleia por intermédio de consulta formal. 

"DAS DISPOSIÇÕES GERAIS", a fim de i ncluir um novo Artigo 29, de modo a prever que 

a gestora adota politica de exercício de direito de voto em assembleias dos emissores 

dos ativos financeiros detidos pelo Fundo. 

(Aprovada/Reprovada): a inclusão, com efetivação a partir do dia 10.09.2021, de dois novos 

capítulos, quais sejam, "DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE RESULTADOS" e 

"DA TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL", os quais vigorarão conforme Regulamento anexo. 

(Aprovar/Reprovar) O custeio integral pelo Fundo das despesas relacionadas a convocação e 

realização desta Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do Artigo 69, Parágrafo Único da 

Instrução CVM n° 555. 

PARECER TÉCNICO 

1.! PAUTA:  
Trata-se de pauta a fim de deliberar sobre a alteração da denominação social do Fundo para SOMMA 

BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. 

Observa-se que a pauta está em consonância a deliberação da pauta 2 quanto a substituição do gestor do 

fundo para a SOMMA Investimentos 5.ik, a qual em não vislumbrando óbices para APROVAÇÃO, 

entendemos pela deliberação conforme o melhor entendimento dos cotistas. 

2è PAUTA:  
Trata-se de pauta a fim de deliberar sobre a substituição do Gestor do Fundo da Constância Investimento 

Ltda. para a SOMMA Investimentos S.A. 

Preliminarmente é necessário pontuar que as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência 

social devem estar de acordo com a Resolução CMN 3.922/2010 do Banco Central, assim como aos Ofícios 

Circulares da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

A Resolução CMN 3.922/10 foi alterada pela Resolução CMN n° 4.695/2018, trazendo em seu artigo 15, 

§22, os novos requisitos para os prestadores de serviços dos fundos a serem investidos pelos RPPS. 

Art. /5. A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de 

previdência social poderá ser própria, por entidade autorizada e credenciada 

ou mista. 

Rua Bera° de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
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§ V Os regimes próprios de previdência social somente poderão aplicar 

recursos  em cotas de fundos de investimento quando atendidas, 

cumulativamente, as seguintes condições: 

I - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição 

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê 

de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho 

Monetário Nacional; 

O fundo é atualmente administrado pela BEM - DTVM LTDA (Bradesco), a qual consta na lista exaustiva 

da Secretaria de Previdência das instituições que atendem as novas condições estabelecidas pela 

Resolução. 

Diante disso, o fundo se encontra enquadrado e não há impedimento para a substituição do Gestor por 

outro inelegível, uma vez que o Administrador cumpre os requisitos da Resolução e se encontra na lista 

exaustiva da SPREV. 

Conforme o documento encaminhado, a SOMMA Investimentos S.A. é a maior Asset independente do Sul 

do Brasil e traz o seguinte histórico profissional: 

2011 
	 MUI 

	
XII. 2010 

4nnne 
~seves. 

NahniPawa 

FIsiecieLin• 

larn•it 

~Solte 

Fonte: Apresentação Institucional SOMMA Investimentos S.A. 

Credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores 

Mobiliários — CVM pelo Ato Declaratório no 7.210, de 29.04.2003. 

É válido mencionar que não houve apreciação de proposta específica para o fundo. Todavia, não foi 

observado proposta de alteração das taxas já aplicadas no fundo, excetuando a taxa de custódia abordada 

na pauta 3. 

Dessa forma, em não vislumbrando óbices para APROVAÇÃO, entendemos pela deliberação conforme o 

melhor entendimento dos cotistas. 

3g PAUTA:  
Trata-se de pauta para deliberar sobre a alteração do regulamento do Fundo. 
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	 cote— 4.  z: c, 

Nota-se um maior detalhamento sobre os riscos envolvidos e deveres a serem observados pelos cotistas 

e prestadores de serviço. No mais, observa-se alterações redacionais com o intuito de se adequar aos 

padrões da gestora. 

O item d descreve uma redução da taxa de custódia paga pelo Fundo. É válido mencionar que segundo a 

Instrução CVM 555/14, artigo 47, inciso III, que o regulamento pode ser alterado independentemente da 

assembleia geral sempre que a alteração envolver redução das taxas de administração, de custódia ou de 

performance. 

É válido observar que é apresentado que a alteração será de 0,06% para 0,07%, ou seja, um aumento na 

referida taxa. 

Todavia, diante do aumento irrisório, não vislumbramos óbices para APROVAÇÃO da pauta. 

4g PAUTA:  
Trata-se de pauta para inclusão de dois novos capítulos, quais sejam, "DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES E DE RESULTADOS" e "DA TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL". 

Tendo em vista que se trata alteração redacional com o intuito de se adequar aos padrões da gestora, não 

vislumbramos óbices para APROVAÇÃO da pauta. 

5@ PAUTA:  

Trata-se de pauta a fim de deliberar sobre o custeio integral pelo Fundo das despesas relacionadas a 

convocação e realização desta Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do Artigo 69, Parágrafo Único da 

Instrução CVM n2  555. 

Artigo 69. Parágrafo único. A convocação por iniciativa do gestor, do 

custodiante ou de cotistas deve ser dirigida ao administrador, que deve, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias contado do recebimento, realizar a 

convocação da assembleia geral às expensas dos requerentes  salvo se a 

assembleia geral assim convocada deliberar em contrário. 

Tendo em vista que a oneração do fundo vai em sentido contrário ao interesse dos cotistas, entendemos 

pela REPROVAÇÃO da pauta. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição. 

Atenciosamente, 

Renan Foglia Calamia 
	 Mardoqueu Corrêa da Silva 

Economista Pós-graduado em Finanças Avançadas 
	

Bacharelando em Direito 

Certificação: CGA Aribima 
	

Certificação: CPA-20 Anbima 

Consultor de Valores Mobiliários 
	

Analista de Investimentos 

CRÉDITO & MERCADO—CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS 

(C.N.P.I.: 11.340.009/0001-68) 
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DISCLAIMER 
Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou 

distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover 

informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário 

ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes 

públicas e que julgamos confiáveis. A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna 

responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade 

das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos 

mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgação. É recomendada a leitura cuidadosa 

destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, ao risco e à política de investimento dos produtos. Todas as informações 

podem ser obtidas com o responsável pela distribuição ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Sua elaboração buscou atender os 

objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia 

de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e 

estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de 

derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer valor exibido está 

representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. A contratação 

de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados 

futuros ou a isenção de risco. Os RPP5 devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria n4  519, de 24 de agosto de 2011 

e suas alterações, além da Resolução CMN nz 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos 

financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. 
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