
1 	Comité de Investimentos 

2 	ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MARINGÁ 

3 	PREVIDÊNCIA. Às quatorze horas e dez minutos, do dia doze de abril do ano de dois mil e vinte e 

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

5 	Previdência com a presença dos membros: José da Silva Neves (Presidente), Cinthia Soares 

6 	Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo, Ademir Aparecido Antonelli, Edson Paliari, membro do 

7 	Conselho de Administração e de forma virtual, Edson Testi Barandas, membro do Conselho Fiscal. 

8 	Iniciado os trabalhos, sendo ITEM 1 — Videoconferência com consultores da Crédito e 

9 Mercado, para tratar sobre a situação dos Fundos dc Investimentos estressados que 

10 	compõe a carteira de investimentos: o Comitê solicitou a Crédito e Mercado uma reunião online 

11 	para discutir sobre os Fundos de Investimentos Fechados que compõe a carteira, participaram o 

12 	consultor Renan e o sócio proprietário Eduardo. Após saudar os participantes com boas vindas, 

13 	iniciou-se a reunião com a fala do consultor Renan que explanou sobre os fundos: 1 - Fundo 

14 	Osasco Properties Fll - na sua opinião é o que mais preocupa nesse momento, já que o mesmo 

15 	está em fase de adaptação do plano de liquidação aprovado na última Assembleia Geral de 

16 	Cotistas, que por decisão da maioria dos cotistas ficou aprovado liquidar o fundo e distribuir os 

17 	ativos de acordo ao número de cotas, informou que estão aguardando as respostas enviadas 

18 	SPREV sobre os questionamentos quanto as providências a serem efetuadas pelo RPPS, após 

19 	receber os ativos. Por enquanto a recomendação é aguardar os próximos passos do encerramento 

20 	do Fundo, que será conduzido pela Planner, atual administradora. 2 - Fundo Incentivo II FIDC 

21 	Multissetorial - aguardando a manifestação da Brasil Plural, que assumiu a gestão do fundo sobre 

22 	o plano de liquidação. O Comitê decidiu que irá encaminhar a CVM uma denúncia em relação a seis 

23 	cotistas que passaram a ser credores do fundo, com isso, foram cotizados resgates e como o fundo 

24 	não possui liquidez, os saldos a pagar ficaram provisionados na carteira do fundo para pagamento 

25 	futuro. Devido aos valores serem expressivos, o Patrimônio Liquido do fundo restou negativo em R$ 

26 	24.026.305,52. Ficou definido que será agendada uma reunião virtual com a Brasil Plural para 

27 	solicitar informações sobre o plano de liquidação. 3 - Fundo BR Hotéis FII, 4 — Fundo LME REC 

28 	IMA-B Fl RF e 5 — Fundo LME REC IPCA FIDC Multissetorial Sênior — a gestora Graphen emite 

29 	relatórios periódicos informando a situação de cada fundo, individualmente. Observa-se que os 

30 	trabalhos de recuperação dos fundos estão ocorrendo. 6 — Fundo Brasil Florestal Multiestratégia 

31 	FIP e 7 — Fundo Brasil Florestal FIC FIP: a Queluz, gestora de ambos os fundos está seguindo o 

32 	cronograma de desinvestimento apresentado, as perspectivas são de um resultado positivo. 8 — 

33 	Fundo W7 Multiestratégia FIP — existe expectativa de precificação de alguns ativos tais como: 

34 	Qbazar e Dress & Go, que poderá ser negativa, consequência da pandemia, mas por outro lado 

35 	deverá haver uma boa valorização de outros ativos. A liquidação do fundo está prevista para junho 

36 	de 2022. 9 — Fundo GGR PRIME I FIDC Sênior - aguardando o posicionamento da CVM, após o 

37 	encaminhamento pelos cotistas das justificativas sobre a troca do gestor. O encerramento do fundo 

38 	será finalizado no máximo em três anos e está sendo amortizado conforme Plano de Liquidação. Foi 

39 	sugerido por Eduardo, sócio proprietário da Crédito e Mercado, a elaboração de um cronograma de 

40 	controle e cobrança aos gestores e administradores dos fundos, em conjunto com a Consultoria. 
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41 	Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às quinze horas e vinte minutos, e eu Maria 

42 	Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente 

43 assinada. 
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QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 12/04/2021 

Início: 14h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Comitê de Investimentos convoca todos os membros para 

videoconferência com consultor da Crédito e Mercado. 

Pauta: 

1) Vídeo conferência com Sr. Eduardo, consultor da Crédito e Mercado, para tratar 

sobre a situação dos Fundos de Investimentos estressados que compõe a carteira 

de investimentos; 

José da Silva Neves 

Presidente 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
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