
1 ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

	

2 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

	

3 	vinte e um, reuniu-se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, 

	

4 	ordinariamente, na sede da mesma, com a presença dos membros: Wilson Antonio 

	

5 	Braz (Presidente), Damaris Gonçalves Josepetti (Secretária), Amilton Dantas, Douglas 

	

6 	Gaivão Vilardo, Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. 

	

7 	Esteve presente, também, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni. 

	

8 	Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos, passando para o 

	

9 	Item 1° - Videoconferência com atuário Luiz Claudio Kogut: Apresentação da Avaliação 

	

10 	Atuarial Ano Base 2021 / Data Base 31/12/2020. O referido profissional fez a 

11 apresentação do respectivo relatório e respondeu aos questionamentos dos 

	

12 	conselheiros. O Presidente apresentou o parecer do conselho fiscal, recomendando a 

	

13 	aprovação da referida avaliação atuarial. Colocada em votação, a avaliação atuarial foi 

	

14 	aprovada por unanimidade. Item 2° - Apresentação da Audiência Pública do exercício 

	

15 	de 2020 para aprovação. O Presidente concedeu a palavra ao contador Edimar de 

	

16 	Oliveira Carvalho, que fez a referida apresentação. O Presidente apresentou o parecer 

	

17 	do conselho fiscal, recomendando a aprovação da referida apresentação. Colocada em 

	

18 	votação, a apresentação foi aprovada por unanimidade. Item 32  - Discussão sobre a 

	

19 	elaboração do Plano de Trabalho Anual do Conselho de Administração. Ficou definido 

	

20 	uma Comissão para elaboração de sugestão de Plano Anual de Trabalho, composta 

	

21 	pelos conselheiros Damaris, Edson e Wilson. Item 42  - Comitê de Investimentos: 

	

22 	Parecer referente proposta de aplicação do recurso superavitário das contribuições 

	

23 	previdenciárias do mês de fevereiro e parcela da dívida previdenciária do mês de 

	

24 	março. Segue a íntegra do referido parecer: "O Comitê de Investimentos da autarquia 

	

25 	propõe a alocação dos valores do Fundo Previdenciário, referente ao parcelamento de 

	

26 	dívida previdenciária, a ser repassada no mês de MARÇO, no valor aproximado de R$ 

	

27 	100.000,00 (cem mil reais), no Fundo CAIXA Fl IDKA IPCA 2A, e dos recurso 

28 superavitários das contribuições previdenciárias, no valor aproximado de 

	

29 	4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), correspondente ao mês /de 

	

30 	FEVEREIRO de 2021, no fundo CAIXA Fl IDKA IPCA 2A. Maringá, 24 de fevereiro de 

	

31 	2021. José da Silva Neves, Presidente, Cinthia Soares Amboni e Maria Silvana Barbosa 

	

32 	Frigo, Membros." Colocada em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Item 

	

33 	52  - sta  da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo Osasco Properties FII. O 
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34 	conselheiro Edson, que acompanhou a assembleia, relatou o ocorrido, destacando que 

35 	o fundo foi liquidado. A Diretora Superintendente fez a leitura da ata para 

36 	conhecimento dos conselheiros. Item 6° - Assuntos gerais. A Diretora Superintendente 

37 	informou que foi editado o informativo e serão impressos 500 exemplares. A 

38 	conselheira Damaris informou que a Mensagem de Lei para alteração da Lei 

39 	Complementar 749 foi recebida na Câmara e deve ser votada nos próximos dias. Nada 

40 	mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois 

41 	de lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos presentes.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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CONVOCAÇAO 

Decreto Municipal n°1056/2009, artigos 10, 11 e 12 

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Data: 26/02/2021 

Início: 08h15 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Conselho de Administração convoca todos os membros para reunião 

ordinária, a tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Videoconferência com atuário Luiz Claudio Kogut: "Apresentação da Avaliação 

Atuarial Ano Base 2021 / Data Base 31/12/2020"; 

Apresentação da Audiência Pública do exercício de 2020 para aprovação; 

Discussão sobre a elaboração do Plano de Trabalho Anual do Conselho de 

Administração; 

Comitê de Investimento — Parecer referente proposta de aplicação do recurso 

superavitário das contribuições previdenciárias do mês de fevereiro e parcela da 

dívida previdenciária do mês de março; 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo Osasco Properties FII; 

Assuntos gerais. 

Wilson Antonio Br 
Presidente do Conselho de A inistração 

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso não possa participar, entrar em contato para 

a apresentação da justificativa pelo e-mail: silvanamarinciaprevidencia.com.br  ou pelo telefone 3220-7700. 

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

www.maringaprevidencia.com.br  — contato@maringaprevidencia.com.br  
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 
REFERENTE A AVALIAÇÃO ATUARIAL 
- Ano-Base 2021 - Data-Base 31/12/2020 - 

O Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência do Município de Maringá, 

em Reunião Ordinária no dia 25 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na Sede da 

Maringá Previdência, com a presença dos membros da Diretoria Executiva 

acompanhou via Google Meet a apresentação do Atuário Luiz Cláudio Kogut, da 

empresa ACTUARIAL — Assessoria e Consultoria Atuaria Ltda., referente ao 

Item 01 da Pauta, que demonstrou os dados referente ao Ano-Base 2021 — Data 

Base 2020, necessários para análise e parecer deste Conselho, conforme 

estabelece o art. 20, da Lei Municipal 749/2008, devidamente registrado em Ata 

circunstanciada nesta data. 

Constata-se que a avaliação atuarial dimensiona os custos e a situação financeira 

para a manutenção da Maringá Previdência, contemplando a legislação atual e 

sua elaboração foi realizada em consonância com o plano de benefícios definido 

pela Constituição Federal para entes da administração pública, bem como de 

acordo com as normas e procedimentos atuariais, em especial os previstos na 

Portaria n. 19.451/2020. 

O relatório atuarial demonstra as projeções, a metodologia, as hipóteses e as 

premissas de acordo com os dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas fornecidos pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e pela 

Administração Indireta, os quais contempla os aspectos gerais necessários com 

destaque para as tábuas biometricas utilizadas, os dados cadastrais, a estimativa 

de compensação financeira, o aporte municipal, o modelo de financiamento do 

Fundo Previdenciário e Financeiro, a rentabilidade anual e metas estabelecidas, 

o crescimento das remunerações de ativos e de proventos de inativos, custeio 

administrativo e o resultado da avaliação. 

1 
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Desse modo, o Conselho Fiscal conclui que o Relatório e Parecer emitido pelo 

Atuário referente ao Ano-Base 2021 — Data Base 2020, dimensiona a situação 

financeira e atuarial da Maringá Previdência, estando de acordo com as normas 

legais vigente, sendo assim, este Conselho emite PARECER PRÉVIO 

FAVORÁVEL para dar seguimento para análise e deliberação pelo Conselho de 

Administração da Maringá Previdência. 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA 
- AUDIÊNCIA PÚBLICA ANUAL- 

Referente ao Exercício 2020 

O Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência do Município de Maringá, em Reunião 

Ordinária no dia 25 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na Sede da Maringá Previdência, 

recebeu o relatório anual que foi projetado para análise e deliberação, referente ao Item 02 da 

Pauta, o qual contempla as informações referente ao ano base de 2020, que deverá ser 

apresentado em Audiência Pública, conforme estabelece o Artigo 86, Parágrafo 12, da Lei 

Complementar n2 749/2008. 

O relatório foi projetado e apresentado pela Diretora Superintendente Cinthia Amboni e pelo 

Contador Edimar de Oliveira Carvalho, responsável técnico da Maringá Previdência, o qual 

destacou os seguintes aspectos relacionados a seguir: 

Distribuição dos segurados por Fundos Previdenciário e Financeiro; 

Benefícios concedidos acumulado e por ano; 

A evolução e estratificação da Folha de Pagamento; 

Dados sobre a evolução do Aporte Financeiro; 

Receitas e Despesas Consolidadas; 

Resultado Financeiro do Período; 

Saldo Bancário em Conta Corrente; 

Projeção da Lei Orçamentária Anual para Exercício de 2021; 

Dados da Compensação Previdenciária no período de 2014 a 2020; 

Investimentos: Retorno X Meta Atuarial Consolidado; 

Retorno X Meta Atuarial do Fundo Previdenciário; 

Evolução da Carteira de Investimentos; 

Investimentos por segmento e por Administradora; 

Relação de Bens imóveis do Fundo Financeiro; 

Resumo das ações implementadas no período; 

Certificado de Pró-Gestão; e 

Certificado de Regularidade Previdenciária — CRP; 
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Avaliação Atuarial Ano-Base 2021. 

Conclusão e Parecer 

Constata-se que o documento contempla as principais informações necessárias que objetiva 

dar transparência e conhecimento aos segurados, beneficiários e demais órgãos de controle 

interno e externo, quanto as ações desenvolvidas, as diretrizes de gestão e investimento, bem 

como, os dados referentes a regularidade e ao equilíbrio financeiro da entidade. 

Desse modo, o Conselho Fiscal conclui que o Relatório de Audiência emitido pela Maringá 

Previdência, referente ao Ano-Base 2020, atende de forma geral as diretrizes e normas legais, 

bem como ao princípio da transparência pública, sendo assim, este Conselho emite PARECER 

PRÉVIO FAVORÁVEL para dar seguimento para análise e deliberação pelo Conselho de 

Administração da Maringá Previdência. 
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PARECER N° 005/2021 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Ao Conselho de Administração para aprovação: 

O Comitê de Investimentos da autarquia propõe a alocação dos valores do Fundo 

Previdenciário, referente ao parcelamento de divida previdenciária, a ser repassada no mês de 

MARÇO, no valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no Fundo CAIXA Fl IDKA IPCA 

2A, e dos recursos superavitários das contribuições previdenciárias, no valor aproximado de R$ 

4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), correspondente ao mês de FEVEREIRO de 

2021, no fundo CAIXA Fl I DKA IPCA 2A. 

Maringá, 23 de fevereiro de 2021. 

Maria Silv a Barb sa Frigo 
Membro 

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

www.maringaprevidencia.com.br  — contato@maringaprevidencia.com.br  
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ANEXO 
PARECER N° 005/2021 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Indicadores Diários ANBIMA 
Posição em 23/02/2021 

Indicador 
Dia 
(%) 

Mês 
(%) 

Ano 
(%) 

meses 
(%) 

24 
meses 

(To) 

CDI 0,007 0,112 0,262 2,439 8,231 

IRF-M 1 0,023 0,091 0,135 3,272 10, 011 

IDKA IPCA 2A 0,089 0,276 0,423 8,016 20,100 

IMA-B 5 0,081 0,140 0,246 7,156 20,297 

IRF-M 0,178 -0,583 -1,381 3,613 15,572 

IRF-M 1+ 0,284 -1,044 -2,420 3,728 18,285 

IMA-B 0,119 -0,693 -1,538 2,804 22,678 

IMA Geral 0,034 -0,285 -0,529 3,418 15,468 

IMA-B 5+ -0,296 -1,427 -3,090 -0,306 24,005 

DEKA IPCA 20 
Anos 

-0,659 -2,318 -5,065 -5,027 24,481 

Dólar -1,006 -0,491 4,855 25,348 46,455 

I bovespa 2,272 0,139 -3,184 0,218 17,989 

S&P 500 0,126 4,500 3,336 15,164 39,630 

Fonte: Plataforma SIRU 
Consulta em 23/02/2021 

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

www.maringaprevidencia.com.br  - contato@maringaprevidencia.com.br  



L Data, hora e local: Iniciada em 22 de fevereiro de 2021, às 15h, na sede social da PLANNER 

CORRETORA DE VALORES S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o 

n2  00.806.535/0001-54, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.900, 102  andar, ltaim Bibi, na 

Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo ("Administradora"),  realizada de forma remota pela 

plataforma digital ZOOM. 

Convocação e Presença. Convocação realizada através do envio de correspondência eletrônica ("g: 

Mail")  aos Cotistas e disponibilização do Edital no website da Comissão de Valores Mobiliários 

("CVM"),  através da plataforma Fundos.Net, em 05 de fevereiro de 2021. A Assembleia, contou com 

a participação, por meio digital ou pelo envio de Manifestação de Voto, de Cotistas representando 

93,22% das Cotas emitidas pelo Fundo. Presentes, ainda, os representantes da Administradora e 

da Gestora. 

Mesa: Presidente: Sr. Cesário Batista Passos; Secretário: Sr. Guilherme Santos Ribeiro. 

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (I) Promover a dissolução e liquidação antecipada no Fundo a partir 

da data de encerramento da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos previstos nos artigos 139 e 

seguintes da Instrução CVM n2  555/14, com a entrega dos ativos do Fundo aos cotistas, na 

proporção da respectiva participação de cada cotistas no Fundo (na qualidade de sucessores do 

Fundo); e (ii) autorizar a Administradora a adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento 

das determinações da Assembleia. 

Deliberações: Submetido à apreciação dos Cotistas e prestados os esclarecimentos necessários, ficou 

deliberado o que segue: 

(i) 
	

Os Cotistas APROVARAM integralmente este item, tendo em vista que cotistas 

detentores de 54,01% das Cotas emitidas pelo Fundo deliberaram pela sua 

APROVAÇÃO 

Cotistas detentores de 38,05% das Cotas em circulação REPROVARAM este 

item, enquanto o Cotista detentor de 1,16% das Cotas emitidas pelo Fundo se 

ABSTEVE de votar a respeito. 



Os Cotistas APROVARAM integralmente este item, tendo em vista que cotistas 

detentores de 60,42% das Cotas emitidas pelo Fundo deliberaram pela 

APROVAÇÃO. 

Cotistas detentores de 31,64% das Cotas em circulação REPROVARAM este 

item, enquanto o Cotista detentor de 1,16% das Cotas emitidas pelo Fundo se 

ABSTEVE de votar a respeito. 

Consigna-se na presente Ata que o Cotista identificado pelo Código 38051, declara 

que "REJEITA a aprovação das 2 matérias da AGE em questão, pois não estão 

sendo disponibilizadas, há pelo menos 5 anos, quaisquer, demonstrações contábeis 

anuais auditadas do Osasco Properties Fundo de Investimento Imobiliário — FII 

("OP FII"), tampouco vem sendo observada a obrigação básica de submissão das 

demonstrações anuais à assembleia geral ordinária do fundo, o que eleva a um 

grau inimaginável a situação de funcionamento anormal do "OP FII" e impede, por 

completo, que a cotista votante se posicione, de forma minimamente informada 

(19-A da Instrução CVM 472/08), sobre a proposta da Planner de "liquidação 

antecipada no Fundo" (item "a" do edital), com "pagamento das taxas futuras de 

Administração [para a Planner] e Gestão [para a Cadence] por meio da dação de 

ativos do Fundo" (observação "b" do edital). Anote-se que a cotista votante 

encontra-se totalmente "no escuro" não apenas quanto às demonstrações 

contábeis anuais auditadas do OP FII, o que inclui as relativas au último exercício 

social findo em 30/06/2020, mas também quanto à situação da Estação Osasco 

Desenvolvimento Imobiliário S.A, cujas ações constituem o principal ativo da OP 

FII. 

Por essas razões, o cotista "Fundo Indico" requer, como questão preliminar, seja 

discutida e colocada em discussão a questão a questão da possibilidade de 

deliberar sobre a liquidação sem que existam demonstrações contábeis anuais 

auditadas e submetidas à AGO nos últimos 3 (três) anos, alertando pela 

responsabilidade de cada cotista pelo exercício de seu voto. 

Esclarece-se, por fim, que já apresentou reclamação à CVM sobre a atuação 

irregular do fundo e que a autarquia informou que "a reclamação motivará a 

abertura de processo específico para averiguar os indícios de irregularidade 

apontados nos atos praticados pelo administrador do fundo [Planner]". 

A Administradora esclarece que emprega, no exercício de sua função perante o 

Fundo, o cuidado e a diligência necessários e se coloca à disposição dos Cotistas e 



Órgãos Reguladores para prestar os esclarecimentos que julgarem necessários. 

Diante do acima exposto e considerando os entendimentos mantidos durante a 

realização da Assembleia, ficam APROVADAS as matérias constantes na Ordem do 

Dia, devendo a Administradora promover com os trâmites necessários para a 

execução destas. 

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OSASCO PROPERTIES — FII suspensa pelo tempo 

necessário à lavratura da Ata que, depois de lida e conferida, foi por todos assinada. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para os 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

De: Guilherme Viera de Brum <gbrum@planner.com.br> 
Enviada em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 19:03 
Para: Assembleias Fundos <assembleiasfundos@plannerdtvm.com.br> 
Cc: Angelo Pinheiro de Castro <acastro@planner.com.br>; Artur Martins de Figueiredo 
<AFigueiredo@planner.com.br>; Jurídico Fundos <juridicofundos@plannerdtvm.com.br> 
Assunto: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
COTISTAS 1 OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021 

Aos 

Cotistas do 

OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO — FII 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
COTISTAS 

OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO — FII 

CNPJ/ME sob no 13.000.836/0001-38 

Prezado(a) Cotista, 

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o 
no 00.806.535/0001-54, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.900, 100  andar, 
Itairn Bibi, na Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na qualidade de Administrador 
e Custodiante do OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO — FII, 
fundo de investimento imobiliário, inscrito no CNPJ/ME sob o no 13.000.836/0001-38 

("Administradora" / "Planner"  e "Fundo",  respectivamente), vem por meio desta, convocá-lo a 
participar da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, a ser realizada 
conforme disposto abaixo: 

DATA: 22 de feveiro de 2021 

HORÁRIO: 15h00 

LOCAL: a ser realizada de forma virtual, por meio da plataforma ZOOM, por meio do link: 

https://us02we  b.zoom.us/j/87299273551?pwc1=S1ZGQ0h  ka E9x2122 c UQ2QX15TFQ2UTO9  

ID da reunião: 872 9927 3551 

Senha de acesso: 116187 

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: 

Promover a dissolução e liquidação antecipada no Fundo a partir da data de encerramento da 

Assembleia Geral Extraordinária, nos termos previstos nos artigos 139 e seguintes da Instrução 

CVM n° 555/14, com a entrega dos ativos do Fundo aos coristas, na proporção da respectiva 

participação de cada coristas no Fundo (na qualidade de sucessores do Fundo); 

Autorizar a Administradora, a adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento das 

determinações da Assembleia Geral de coristas. 

OBSERVAÇÕES DO ADMINISTRADOR: 



Nos termos do artigo 20, § 12, item II da Instrução CVM n2  472/08, a aprovação do item I da Ordem 

do Dia, acima, observará o quorum de aprovação pela maioria dos cotistas presentes na Assembleia 

Geral de Cotistas e que representem, no mínimo, metade das cotas emitidas pelo Fundo. A 

aprovação do Item II da Ordem do Dia, observará o quorum de aprovação da maioria dos presentes, 

nos termos do artigo 18.7 do Regulamento do Fundo. 

Nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo Iniciada em 22 de 

janeiro de 2021 e retomada em 29 de janeiro de 2021, os Cotistas detentores de 54,01% das Cotas 

emitidas pelo Fundo deliberaram pela aprovação ao pagamento das taxas futuras de Administração e 

Gestão por meio da dação de ativos do Fundo, isto posto, na hipótese da aprovação do Item I da 

Ordem do Dia desta Assembleia, a Administradora informa que procederá com a dação de ativos do 

Fundo ao Administrador e ao Gestor considerado a remuneração devida e não adimplida pelo Fundo 

aos referidos prestadores de serviços até a data de liquidação do Fundo. 

OBSERVAÇÃO: Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou 
eletrônica, desde que recebida pelo Administrador com 1 (um) dia útil de antecedência à 
data prevista para realização da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas. Para tal 
exercício, encontra-se anexo a este edital, a respectiva Instrução de Votos. 

Por fim, informamos que os Srs. Cotistas, seus procuradores ou seus representantes 
deverão apresentar seus documentos de identificação[1] e/ou prova de representação [2], 
inclusive na hipótese de voto por escrito ou na outorga de procuração, bem como assinar 
o Livro de Presença de Cotistas. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários nos seguintes canais de 
comunicação: 

ADMINISTRADORA 

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, no 3900, 100  Andar, São Paulo/SP, CEP 04.538-132 

E-mail para assuntos relacionados à Assembleia: jurfundos@planner.com.br  

E-mail para outros assuntos: jurfundos@planner.com.br  

Atenciosamente, 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Administradora 



No caso de Pessoa Física - documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH). No caso de 
Pessoa Jurídica (i) Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da 
documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou 
procuração); (ii) Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). No caso de 

Fundos de Investimento: (i) Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo 
e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de 
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (ii) Documento de identificação com 
foto do(s) representante(s) legal(is). 

Caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração, outorgada 
há menos de 1 (um) ano, com poderes específicos para prática do ato. 
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