
Comite de Investimentos
ATA DA DECIMA QUARTA REUNlAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS 

DA MARINGA PREVIDENCIA. As dez horas, do dia vinte e seis de julho do ano de dois 

mil e vinte e urn, reuniu-se o Comite de Investimentos da Maringa Previdencia, 

ordinariamente, na sala de reunioes da autarquia com a presenga dos membros, Jose da 

Silva Neves, Cinthia Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo, Ademir Aparecido 

Antonelli e Leandro dos Santos Domingos. Iniciado os trabalhos com a leitura da ata da 

reuniao ordinaria realizada dia 14 de julho, aprovada por unanimidade. Em seguida 

iniciou-se a discussao da pauta, sendo ITEM 1 - Analise do cenario macroeconomico e 

expectativas de mercado: os membros efetuaram leitura da publicagao diaria com 

informagoes sobre o mercado financeiro que o consultor da Constancia Investimentos, Sr. 

Daniel Longo Abranovay divulga no grupo do WhatsApp da APEPREV, na qual o 

destaque e para a inflagao que ocasiona volatilidade no cambio e no Dl, com expectativa 

de chegar a 7% neste ano. No mercado internacional, a incerteza e causada pela 

disseminagao da variante Delta pelo mundo, que pode atrasar o fim da pandemia e 

comprometer as perspectives de recuperagao da economia global. Internamente, as 

turbulencias politicas e as indefinigoes sobre as reformas tributaria e administrativa 

continuam a pesar na confianga dos investidores, em urn desafio diario que nao da 

tregua. ITEM 2 - Avaliagao dos investimentos que compoe o patrimonio: ao analisar 

a carteira de investimentos, verificou-se que diante do cenario economico atual, as 

perspectivas para o fechamento do mes de julho, dependera dos resultados dos ultimos 

dias do mes, devido a volatilidade que vem ocorrendo, em todos os segmentos. ITEM 3 - 
Proposigoes de investimentos/desinvestimentos: O Comite emitira parecer propondo 

a aplicagao referente ao parcelamento de divida previdenciaria, a ser repassada no mes 

de AGOSTO, no valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no Fundo CAIXA 

BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP e das contribuigoes 

previdenciarias superavitarias do Fundo Previdenciario, no valor aproximado de R$ 

6.400.000,00 (seis milhoes e quatrocentos mil reais), correspondente ao mes de JULHO 

de 2021, alocando R$ 1.400.000,00 (urn milhao e quatrocentos mil reais) na renda 

variavel, no Fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO (8°, III) e a 

diferenga estimada de R$ 5.000.000,00 (cinco milhces reais) em investimentos no 

exterior, no Fundo AXA WF FREMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE (9°-A, 

II), seguindo as diretrizes tragadas na Politica de Investimentos. A definigao dos fundos 

foi baseada na analise do cenario atual, considerando a volatilidade no indice IBOVESPA 

e no cambio, os fundos sugeridos nao sao atrelados a moeda americana (dolar). O fundo 

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE, se destaca por nao 

possuir alta correlagao com nenhum dos fundos de investimentos existentes na carteira
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38 que compoe o mesmo segmento, e o fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI

39 MULTIMERCADO tem como benchmark o Indice S&P 500, que possui as maiores

40 empresas americanas como principals ativos. ITEM 4 - Consulta formal referente ao
41 Fundo Constancia Investimentos Ltda: O Bradesco Bern DTVM enviou uma consulta

42 formal para deliberagao referente a troca da gestao do Fundo e consequentemente a
43 nomenclatura do mesmo para SOMMA Brasil Fundo de Investimento em Agoes, a partir

44 de 10/09/2021, e demais alteragoes necessarias no regulamento. O Comite decidiu

45 encaminhar a Consultoria Financeira Credit© e Mercado solicitagao de parecer para
46 posterior deliberagao, sendo o prazo maximo para envio da manifestagao o dia 05/08.

47 ITEM 5 - Comunicado do Fato Relevante ocorrido no Fundo Incentivo II: A

48 administradora do Fundo Incentivo II, RJI CTVM Ltda, encaminhou urn comunicado de

49 Fato Relevante ocorrido referente ao reprocessamento da carteira do Fundo em

50 30/06/2021, em razao da entrada de recurso no valor de 20 milhoes proveniente de

51 acordo selado com a empresa Dulcini, uma das devedoras do Fundo. ITEM 6 -
52 Assuntos gerais: ficou definido que os Atestados de Credenciamentos dos

53 Administradores e Gestores dos Fundo de Investimentos, bem como as renovagoes dos

54 mesmos serao publicados no site da Maringa Previdencia. Nada mais havendo a tratar foi

55 encerrada a reuniao as onze horas e cinquenta minutos, e eu Maria Silvana Barbosa

56 Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada.

mthia Soarefe Amboni 
President

Leandro dos Santos Domingos 
Membro
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Ademir Apamoido^Rt-fmellFV-—_ 
------------ Membro------X

Maria Silvana Barbosa Frigo 
Secretaria

a Neves
Membro
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CONVOCAQAO
Portaria n° 027/2018, artigos 15 e 16

DECIMA QUARTA REUNIAO ORDINARIA - COMITE DE INVESTIMENTOS

Data: 26/07/2021

Inicio: 10h00

Local: Sala de reunioes da Maringa Previdencia

A Presidente do Comite de Investimentos convoca todos os membros para reuniao 

ordinaria, a tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:
1) Analise do cenario macroeconomico e expectativas de mercado;

2) Avaliagao dos investimentos que compoe o patrimonio;

3) Proposigoes de investimentos/desinvestimentos;

4) Consulta Formal referente ao Fundo Constancia Investimentos Ltda;

5) Comunicado do Fato Relevante ocorrido no Fundo Incentive II;

6) Assuntos gerais.

Cinthia Soares Amboni

Presidente

Ciencia:

hVbHW!Ademir Aparecido Antonelli

5-1 10} iJose da Silva Neves

£51 O '+l-ZoZ lMaria Silvana Barbosa Frigo

/Q> ILeandro dos Santos Domingos

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

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

mailto:contato@maringaprevidencia.com.br


CONVOCA^AO DA CONSULTA FORMAL DO 

CONSTANCIA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

A£OES - CNPJ/ME N-14.550.994/0001-24 (FUNDO).bem dtvm

Nucleo Cidade de Deus, 16 de julho de 2021.

Prezado(a) Cotista,

A BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., na qualidade de Administradora do Fundo, vem, pelo presente, 
utilizando-se da prerrogativa prevista no Oficio-Circular np 6/2020/CVM/SIN, de 26 de marpo de 2020, em observancia as 
orientapdes de isolamento social para controle e prevenpao da propagapao do COVID-19, convidar V.Sa.(s) para participar da 
Assembled Geral de Cotistas, de forma nao presencial, a realizar-se, excepcionalmente, pelo processo de Consulta Formal,
mediante resposta, ate 05.08.2021, dos itens a seguir:

A pedido da gestora do Fundo, fazendo uso da prerrogativa conferida pelo Artigo 69 da Instrupao CVM ne 555/14 (ICVM 555/14), 
deliberar sobre as materias abaixo elencadas:

(Aprovar/Reprovar) a alterapao da denominapao social do Fundo, com efetivapao a partir do dia 10.09.2021. para 
SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM A^OES

□ Aprovo

1)

□ Abstenho-me□ Reprovo

(Aprovar/Reprovar) a substituipao do Gestor do Fundo, com eFetivacao a partir do dia 10.09.2021, Df: Constancia2)
Investimento Ltda. PARA: SOMMA Investimentos S.A.

□ Abstenho-me□ Reprovo

(Aprovar/Reprovar) a alterapao do regulamento do Fundo,, com efetivapao a partir do dia 10.09.2021. nos capitulos:

□ Aprovo

3)

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

□ Reprovo □ Abstenho-me□ Aprovo

b) "DA POLITICA DE INVESTIMENTO E IDENTIFICA^AO DOS FATORES DE RISCO", a fim de:

b.1) atualizar a menpao 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 49.

□ Abstenho-me□ Reprovo□ Aprovo

b.2) alterar o Artigo 5° de modo a prever os parametros de investimento do Fundo.

□ Abstenho-me□ Reprovo□ Aprovo

b.3) alterar o Artigo 6s de modo a prever as caracten'sticas do Fundo.

□ Reprovo □ Abstenho-me□ Aprovo

b.4) alterar o Artigo 82 de modo a prever na poli'tica de risco do Fundo.

□ Reprovo □ Abstenho-me□ Aprovo

b.5) incluir urn novo Artigo 9° de modo a prever os fatores de riscos inerentes a composipao da carteira do Fundo, com a 
consequente renumerapao dos artigos posteriores.

□ Reprovo □ Abstenho-me□ Aprovo

c) "DA ADMINISTRAgAO E DOS PRESTADORES DE SERVigOS", a fim de:

c.1) incluir um novo Paragrafo Segundo no Artigo 10, de modo a prever que a Administradora e instituipao financeira aderente ao 
Codigo Anbima de Regulapao e Melhores Praticas para Administrapao de Recursos de Terceiros, com a consequente renumerapao 
dos paragrafos posteriores.

□ Reprovo □ Abstenho-me□ Aprovo

c.2) alterar os Paragrafos Terceiro e Quarto do Artigo 10, em razao da substituipao da Gestora aprovada no item "2" acima, a fim 
de incluir os dados da nova Gestora.

□ Abstenho-me□ Reprovo□ Aprovo

d) "DA REMUNERAgAO E DEMAIS DESPESAS DO FUNDO", a fim de reduzir a taxa de custodia paga pelo Fundo, mencionada no 
Paragrafo Primeiro do Artigo 11, DE: 0,06% (seis centesimos por cento) PARA: 0,07% (sete centesimos por cento).

□ Reprovo□ Aprovo □ Abstenho-me



CONVOCA£AO DA CONSULTA FORMAL DO 

CONSTANCIA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

AQOES - CNPJ/ME N° 14.550.994/0001-24 (FUNDO).bem dtvm

e) "DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS", a fim de (i) alterar a redagao do inciso I do Artigo 22 que trata do prazo de aprovagao 
das demonstragoes contabeis do Fundo; (ii) alterar a redagao do Paragrafo Quinto do Artigo 22 para prever a possibilidade dos 
cotistas votarem por meio de comunicagao escrita ou eletronica; (iii) incluir um novo Paragrafo Setimo do Artigo 22, que trata da 
prerrogativa da Administradora em conformidade com o Artigo 74 da Instrugao CVM 555/14, no que tange a assembleia geral 
ordinaria; e (iv) incluir os novos Artigos 23, 24 e 25 com a consequente renumeragao dos artigos subsequentes e suas respectivas 
referencias, de modo a prever o procedimento para realizagao de assembleia por intermedio de consulta formal.

□ Abstenho-me□ ReprovoI I Aprovo

f) "DAS DISPOSIQOES GERAIS", a fim de incluir um novo Artigo 29, de modo a prever que a gestora adota politica de exercicio de 
direito de voto em assembleias dos emissores dos ativos financeiros detidos pelo Fundo.

□ Abstenho-me□ Reprovo□ Aprovo

4) (Aprovada/Reprovada): a inclusao,, com efetivagao a partir do dia 10.09.2021. de dois novos capitulos, quais sejam, "DA 
POLITICA DE DIVULGACAO DE INFORMACOES E DE RESULTADOS" e "DA TRIBUTACAO APLICAVEL", os quais vigorarao 
conforme Regulamento anexo.

□ Abstenho-me□ Reprovo□ Aprovo

5) (Aprovar/Reprovar) 0 custeio integral pelo Fundo das despesas relacionadas a convocagao e realizagao desta Assembleia 
Geral de Cotistas, nos termos do Artigo 69, Paragrafo Unico da Instrugao CVM n° 555.

□ Reprovo

Solicitamos a devolugao da manifestagao formal devidamente assinada, assinalando a opgao de voto conforme acima proposto, 
acompanhada dos documentos comprobatorios de poderes, que devera ser encaminhada no prazo acima para o enderego de e- 
mail votosaQC@bradesco.com.br. com o codigo CNPJ/ME NQ 14.550.994/0001-24 no assunto da mensagem, ou a via fisica para:

□ Abstenho-me□ Aprovo

BEM DTVM LTDA. - DAC/Administragao Fiduciaria
Nucleo Cidade de Deus, s/n8, Predio Amarelo, 1° Andar, 
CEP: 06029-900 - Vila Yara, Osasco/SP

Atenciosamente,

BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Ao participar, o cotista atesta ciencia das materias submetidas a deliberagao, conforme proposta disponibilizada no site 
da Administradora www.bemdtvm.com.br, autorizando assim a proceder as alteragdes necessarias a sua efetivagao.

A resposta desta consulta importa na declaragao do investidor de que nao possui qualquer impediment© no exercicio de seu voto, 
nos termos do Art. 76, da Instrugao CVM n8 555.

de 2021deData:

Assinaturas

Cotista:

CNPJ/ME:

mailto:votosaQC@bradesco.com.br
http://www.bemdtvm.com.br


CORRCTOFA 
DC VA^ORCS

INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIREITOS CREDITORIOS MULT1SSETORIAL II
CNPJ sob o nQ 13.344.834/0001-66

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n? 
42.066.258/0002-11, com endere^o no Municipio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do 
Ouvidor n° 97, 7° andar ("RJI" e "Administradora"), na qualidade de administradora INCENTIVO FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL II, inscrito no CNPJ/MF sob o n? 
13.344.834/0001-66 (“ ("Fundo"), vem divulgar comunicado a V.Sas., no sentido de que o Fundo teve a 
carteira reprocessada, em 30 de junho de 2021, em razao da entrada de recursos, no montante de R$ 
20MM (vinte milhoes de reais), referentes a ultima negocia^ao de recuperagao das Cedulas de Creditos 
Bancarios ("CCBs") emitidas pela Dulcini S/A ("CCBs Dulcini"), que se encontravam vencidas no valor a 
receber de R$ 27.669.540,99 (vinte e sete milhoes, seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e 
quarenta reais e noventa e nove centavos) e constantes na carteira do Fundo em provisao de R$ 
28.259.627,79 (vinte e oito milhoes, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e 
setenta e nove centavos), de modo que estes valores provisionados foram baixados, em 30 de junho de 
2021, e inseridos, em seu lugar, o montante em referencia e efetivamente recebido, gerando uma 
rentabilidade no dia 30 de junho de 2021 de 82,14 % (oitenta e dois vi'rgula quatorze por cento). Os 
cotistas tambem podem obter informa^oes atraves co e-mail: legal(5)rjicv.com.br ou do telefone +55 (21) 
3500-4507. Rio de Janeiro, 06 de julho de 2021.

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

1
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALDRES MOBILIARIOS LTDA. 

Telefone: + 55 21 5500 4500

www.rjicv.com.br

Rua da Belgica - 10- Sala 605 - ComercioRua do Ouvidor- 97 - 7° Andar - Centro

- Salvador- Ba CEP 40010 - 030 - Brasil- Rio de Janeiro - RJ -CEP 20040 - 030 -

http://www.rjicv.com.br

