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1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA MARINGÁ 

	

3 	PREVIDÊNCIA. Às nove horas e trinta minutos, do dia sete de maio do ano de dois mil e 

	

4 	dezenove, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, extraordinariamente, 

	

5 	com a presença dos membros: José da Silva Neves (presidente), Cinthia Soares Amboni e 

	

6 	Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado os trabalhos o presidente informou que a reunião 

	

7 	extraordinária se deve ao fato de que houve 2 (duas) convocações para participar das 

	

8 	assembléias que serão realizadas no dia 07 e 8 de maio de 2019, ambas as 14:00 horas, para 

	

9 	deliberar sobre o ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 

10 EM PARTICIPAÇÕES e ÁTICO FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

	

11 	MULTIESTRATÉGIA. O Comitê de Investimento após analisar os pareceres técnicos da 

	

12 	consultoria financeira, anexos, decidiu por unanimidade aprovar todas as orientações de voto. 

	

13 	A Diretora Superintendente informou que emitiu uma procuração autorizando a consultoria 

	

14 	de investimentos contratada, a votar de acordo com o decidido por este Comitê de 

	

15 	Investimentos nas duas assembléias acima mencionadas. Nada mais havendo a ser tratado, foi 

	

16 	encerrada a presente reunião às dez horas e quarenta minutos, e eu Ademir Aparecido 

	

17 	Antonelli, lavrei a ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada. 
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Santos/SP, 06 de maio de 2019 

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo de investimento ATICO FLORESTAL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (C.N.P.J.: 12.312.767/0001-35) 

ASSUNTO: Parecer Técnico referente às pautas da assembleia geral de cotistas, que ocorrerá 

em 08 de maio de 2019, às 14:00 horas. 

INTRODUÇÃO 
Senhores, no intuito de auxiliá-los na tomada de decisão técnica quanto as pautas da 

assembleia geral de cotistas, nos colocamos: 

PAUTA 
Deliberar pela substituição do Administrador, custodiante(s), distribuidor e 

escriturador do Fundo para a Terra Investimentos DTVM Ltda., considerando a 

proposta anteriormente apresentada; 

Deliberar pela alteração da taxa de Administração, considerando proposta 

apresentada pela Terra; 

Ratificar a composição dos membros do Comitê de Investimentos, conforme 

indicações do Gestor e do Fundo Investido; 

Prestação de esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras e sobre as cotas do 

Fundo; 

Apresentação das despesas adiantadas pelo BNY Mellon para o Fundo; 

Alteração e Consolidação do Regulamento, contemplando as alterações aprovadas na 

Assembleia 
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PARECER TÉCNICO 

1° PAUTA:  
Pauta deliberativa pela substituição da Atual Administradora do Fundo, BNY Mellon 

("Mellon"), pela Terra Investimentos DTVM Ltda. ("Terra"), nos termos da proposta 

apresentada em conjunto com a Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda. ("Queluz") na 

última assembleia. 

Ressalta-se que a Mellon apresentou renúncia à administração do Fundo em maio de 2018, 

tendo prorrogado o prazo consecutivamente em virtude da ausência de interessados em 

assumir a administração do Fundo, evitando, assim, a liquidação do Fundo pela não troca do 

administrador após a renúncia. 

Quanto a este ponto, a Instrução CVM n2  578 ("ICVM 578"), que trata dos Fundos de 

Investimentos em Participações ("FIP"), aduz em seu artigo 42, § 12, que: 

"Art. 42. A assembleia geral deve deliberar sobre a substituição do 

administrador ou gestor em até 15 (quinze) dias da sua renúncia ou 

descredenciamento e deve ser convocado: 

I — imediatamente pelo administrador, gestor ou pelos cotistas que 

detenham ao menos 5% (cinco por cento) das cotas subscritas, nos 

casos de renúncia; ou 

II — imediatamente pela CVM, nos casos de descredenciamento; ou 

III — por qualquer cotista caso não ocorra convocação nos termos dos 

incisos I e II. 

§ 12  No caso de renúncia, o administrador e o gestor devem 

permanecer no exercício de suas funções até sua efetiva substituição, 

que deve ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 

sob pena de liquidação do fundo pelo administrador." 

Ou seja, tendo em vista o decurso do tempo desde a renúncia, o fundo já poderia ter sido 

liquidado pela não substituição da Mellon. 

Importante destacar, ainda, que após a alterècão da Resolução CMN n° 3.922/2010 ("Res. 

3.922") pela Resolução CMN n° 4.695/2018 (". es. 4.695"), passou-se a exigir novos critérios 

para prestadores de serviços de fundos de inv stimentos com cotistas RPPS, conforme nova 

redação do artigo 15 e seus incisos e pará,,rafos, restringindo em muito o número de 

entidades aptas a prestar administração fiduciária a este determinado público-alvo, 

compulsando a emissão de Ofício Conjunto pela CVM e Secretaria da Previdência ("SPREV"), 

indicando quais instituições estariam elegíveis. 

Assim, tendo em vista as propostas apresentadas na última assembleia, para substituição da 

gestão para a Queluz e administração para a Terra, fora feita uma consulta junto à CVM sob a 
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possibilidade de transferência da prestação de serviços a tais proponentes, eis que não 

atendem aos requisitos do novo texto normativo. 

Conforme resposta divulgada pela Autarquia, e replicada pela Mellon via comunicado, a CVM 

autorizou e não viu óbice na substituição desde que seja adotado um plano de 

desinvestimento que justifique a escolha de novo prestador de serviços, evitando a 

manutenção de fundos, com prestadores de serviços desenquadrados, sem perspectiva de 

conclusão. 

Tendo sido encaminhada a proposta conjunta com a Queluz, que foi aprovada na última 

assembleia para assumir a gestão do Fundo, e com o aval da CVM, entendemos que, mesmo a 

Mellon informando aos cotistas que não irá proceder a liquidação do Fundo, o cenário de 

renúncia possibilita esta hipótese, razão pela qual entendemos adequada a substituição do 

administrador para um alinhado ao plano de desinvestimento traçado pela Nova Gestora 

eleita. 

Assim, entendemos pela APROVAÇÃO da pauta. 

2§ PAUTA:  
Pauta deliberativa pela alteração da taxa de administração, conforme proposta encaminhada 

pela Terra. 

Não recebemos, junto com a convocação, a proposta encaminhada pela Terra, informando o 

novo valor de taxa de administração. Em sendo um valor igual ou inferior ao atualmente 

praticado, não vemos óbice na APROVAÇÃO da pauta. 

3.! PAUTA: 
Pauta deliberativa pela ratificação dos membros do comitê de investimentos do Fundo. 

O Fundo já se encontra em período de desinvestimento e, com a alteração de sua gestora com 

aprovação de plano de desinvestimento pela CVM, terá de adotar este caminho. 

Em virtude do quorum qualificado para participar do respectivo comitê, sendo que poucos 

membros possuem a participação necessária, não vemos óbice na APROVAÇÃO da pauta. 

42  PAUTA:  
Pauta expositiva para esclarecimentos quanto as demonstrações financeiras e o valor das 

cotas. 

Sem deliberações a serem tomadas. 
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5! PAUTA:  

Pauta expositiva para apresentação das despesas adiantas pela Mellon. 

Sem deliberações a serem tomadas. 

PAUTA:  

Pauta deliberativa pela alteração e consolidação do regulamento do Fundo, contemplando as 

alterações aprovadas em assembleia. 

A presente pauta remete à aprovação da substituição do atual administrador e a taxa de 

administração conforme proposta. 

Orientamos a APROVAÇÃO desta pauta para que as deliberações da maioria sejam refletidas 

em regulamento. 

Permanecemos a disposição para eventuais esci‘recimentos. 

Atenciosamente, 

Luiz Felipe C. Affonso 
MBA em Finanças 

Certificação: CPA-20 Anbima 

Consultor de Valores Mobiliários 

CRÉDITO & MERCADO — CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS 

(C.N.P.J.: 11.340.009/0001-68) 
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DISCLAIMER 

Este Relatório e/ou Parecer 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 que julgamos confiáveis. 

Não nos responsabilizamos pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. 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 opiniões contidas neste Relatório e/ou Parecer são baseadas em 

iulgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. 

As informações deste Relatório procuram estar em consonância com o regulamento dos produtos mencionados, mas não 

substituem seus materiais regulatórios, como regulamentos e prospectos de distribuição. É recomendada a leitura cuidadosa 

tanto do prospecto quanto do regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de 

investimento dos produtos de investimento, bem como às disposições do prospecto e do regulamento que tratam dos fatoras de 

risco a que o fundo está exposto. Todas as informações sobre os produtos aqui mencionados, bem como o regulamento e o 

prospecto, podem ser obtidas com o responsável pela distribuição; 

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados possuem, além da 

volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. 

Os RPPS devem estar adequados à Portaria ng 519, de 24 de Agosto de 2011 e suas alterações conforme Portarias ng 170, de 25 de 

Abril de 2012; ng 440, de 09 de Outubro de 2013 e rig 300 de 03 de Julho de 2015, além da Resolução CMN ng 3.922 de 25 de 

Novembro de 2010 e sua alteração conforme Resolução CMN n2  4.392 de 19 de Dezembro de 2014, 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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PARECER TÉCNICO 
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM PARTICIPAÇÕES (C.N.P.J.: 15.190.417/0001-31) 

DATA DA AGC: 07 de maio de 2019, às 14:00 horas 
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Santos/SP, 06 de maio de 2019 

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo de investimento ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (C.N.P.J.: 15.190.417/0001-31) 

ASSUNTO: Parecer Técnico referente às pautas da assembleia geral de cotistas, que ocorrerá 

em 07 de maio de 2019, às 14:00 horas. 

INTRODUÇÃO 

Senhores, no intuito de auxiliá-los na tomada de decisão técnica quanto as pautas da 

assembleia geral de cotistas, nos colocamos: 

PAUTA 

Deliberar pela substituição do Administrador, custodiante(s), distribuidor e 

escriturador do Fundo para a Terra Investimentos DTVM Ltda., considerando a 

proposta anteriormente apresentada; 

Deliberar pela alteração da taxa de Administração, considerando proposta 

apresentada pela Terra; 

Ratificar as indicações dos membros do comitê de investimentos para o Fundo 

Investido, bem como a composição do comitê eleito; 

Orientar o voto a ser proferido na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Investido, a 

ser realizado em 08 de maio de 2019; 

Prestação de esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras e sobre as cotas do 

Fundo; 

Apresentação das despesas adiantadas pelo BNY Mellon para o Fundo; 

Alteração e Consolidação do Regulamento, contemplando as alterações aprovadas na 

Assembleia. 
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PARECER TÉCNICO 

12  PAUTA:  
Pauta deliberativa pela substituição da Atual Administradora do Fundo, BNY Mellon 

("Mellon"), pela Terra Investimentos DTVM Ltda. ("Terra"), nos termos da proposta 

apresentada em conjunto com a Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda. ("Queluz") na 

última assembleia. 

Ressalta-se que a Mellon apresentou renúncia à administração do Fundo em maio de 2018, 

tendo prorrogado o prazo consecutivamente em virtude da ausência de interessados em 

assumir a administração do Fundo, evitando, asJim, a liquidação do Fundo pela não troca do 

administrador após a renúncia. 

Quanto a este ponto, a Instrução CVM n2  578 ("ICVM 5781, que trata dos Fundos de 

Investimentos em Participações ("FIP"), aduz em seu artigo 42, § 12, que: 

"Art. 42. A assembleia geral deve deliberar sobre a substituição do 

administrador ou gestor em até 15 (quinze) dias da sua renúncia ou 

descredenciamento e deve ser convocado: 

— imediatamente pelo administrador, gestor ou pelos cotistas que 

detenham ao menos 5% (cinco por cento) das cotas subscritas, nos 

casos de renúncia; ou 

II — imediatamente pela CVM, nos casos de descredenciamento; ou 

III — por qualquer cotista caso não ocorra convocação nos termos dos 

incisos I e II. 

§ 12  No caso de renúncia, o administrador e o gestor devem 

permanecer no exercício de suas funções até sua efetiva substituição, 

que deve ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 

sob pena de liquidação do fundo pelo administrador" 

Ou seja, tendo em vista o decurso do tempo desde a renúncia, o fundo já poderia ter sido 

liquidado pela não substituição da Mellon. 

Importante destacar, ainda, que após a alteração da Resolução CMN n2  3.922/2010 ("Res. 

3.922") pela Resolução CMN n2  4.695/2018 ("Res. 4.695"), passou-se a exigir novos critérios 

para prestadores de serviços de fundos de investimentos com cotistas RPPS, conforme nova 

redação do artigo 15 e seus incisos e parágrafos, restringindo em muito o número de 

entidades aptas a prestar administração fiduciária a este determinado público-alvo, 

compulsando a emissão de Oficio Conjunto pela CVM e Secretaria da Previdência ("SPREV"), 

indicando quais instituições estariam elegíveis. 

Assim, tendo em vista as propostas apresentadas na última assembleia, para substituição da 

gestão para a Queluz e administração para a Terra, fora feita uma consulta junto à CVM sob a 
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possibilidade de transferência da prestação de serviços a tais proponentes, eis que não 

atendem aos requisitos do novo texto normativo. 

Conforme resposta divulgada pela Autarquia, e replicada pela Mellon via comunicado, a CVM 

autorizou e não viu óbice na substituição desde que seja adotado um plano de 

desinvestimento que justifique a escolha de novo prestador de serviços, evitando a 

manutenção de fundos, com prestadores de serviços desenquadrados, sem perspectiva de 

conclusão. 

Neste sentido, uma vez que a intenção é desinvestir o Fundo, são relevantes alguns pontos: 

O Fundo é um Fundo de Investimento em Cotas, que adquire cotas do ÁTICO 

FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA ("Fundo Investido"); 

A liquidação do Fundo ensejará o pagamento em ativos, que no presente caso são 

cotas do Fundo Investido, ou seja, os cotistas do Fundo se tornarão cotistas do Fundo 

Investido diretamente; 

A manutenção do Fundo ensejará o pagamento de taxas e despesas sem necessidade, 

sendo que, inclusive, a 2É pauta da ordem do dia prevê a deliberação quanto a 

alteração da taxa de administração (não tivemos acesso à proposta para saber se 

aumentará ou diminuirá); 

O Fundo já possui despesas em aberto e, permanecendo ativo, acumulará despesas 

uma vez que não dispõe de caixa para cumprir suas obrigações. Inclusive, a pauta 6 é 

expositiva para a Mellon apresentar as despesas que antecipou em nome do Fundo, a 

serem restituídas à atual administradora. 

Dado o atual cenário do Fundo, não enxergamos vantagens na manutenção do Fundo, uma vez 

que este continuará a acumular despesas e taxas, porém o desinvestimento ocorrerá no Fundo 

Investido. 

Desta forma, a maneira mais coerente, no entender desta consultoria, seria a liquidação do 

Fundo, migração dos cotistas ao Fundo Investido e proceder a partir daí. 

Assim, uma vez que não nos fora encaminhada a proposta do atual administrador, bem como 

que o melhor cenário seria a liquidação do fundo e não sua manutenção e troca de prestador 

de serviços, a orientação quanto a presente pauta resta PREJUDICADA. 

2@ PAUTA:  

Pauta deliberativa pela alteração da taxa de administração, conforme proposta encaminhada 

pela Terra. 

Da mesma forma como na pauta anterior, tanto pela falta do recebimento da proposta quanto 

pelo entendimento da não continuidade do Fundo, a orientação da consultoria resta 

PREJUDICADA. 
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3§ PAUTA:  
Pauta deliberativa pela ratificação dos membros do comitê de investimentos do Fundo 

Investido, para orientação de voto em assembleia geral própria. 

O Fundo Investido já se encontra em período de desinvestimento e, com a alteração de sua 

gestora com aprovação de plano de desinvestimento pela CVM, terá de adotar este caminho. 

Em virtude do quorum qualificado para participar do respectivo comitê, sendo que poucos 

membros possuem a participação necessária, não vemos óbice na APROVAÇÃO da pauta. 

4§ PAUTA:  
Pauta deliberativa pela orientação de voto a ser proferido na assembleia geral do Fundo 

Investido. 

A pauta proposta ao Fundo Investido, com assembleia marcada para 08 de maio de 2019, às 14 

horas, é: 

"1. Deliberar pela substituição do Administrador, custodiante(s), 

distribuidor e escriturador do Fundo para a Terra Investimentos 

DTVM Ltda., considerando a proposta anteriormente apresentada; 

Deliberar pela alteração da taxa de Administração, considerando 

proposta apresentada pela Terra; 

Ratificar a composição dos membros do Comitê de Investimentos, 

conforme indicações do Gestor e do Fundo Investido; 

Prestação de esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras e 

sobre as cotas do Fundo; 

Apresentação das despesas adiantadas pelo BNY Mellon para o 

Fundo; 

Alteração e Consolidação do Regulamento, contemplando as 

alterações aprovadas na Assembleia." 

A diferença de orientação da assembleia do presente Fundo para a do Fundo Investido é para 

que seja aprovada a substituição da Mellon pela Terra. 

Tendo sido aprovada proposta conjunta com a Queluz, que foi aprovada na última assembleia 

para assumir a gestão do Fundo, e com o aval da CVM, entendemos que, mesmo a Mellon 

informando aos cotistas que não irá proceder a liquidação do Fundo, o cenário de renúncia 

possibilita esta hipótese, razão pela qual entendemos adequada a substituição do 

administrador para um alinhado ao plano de desinvestimento traçado pela Nova Gestora 

eleita. 
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Neste sentido, orientamos para que a orientação de voto seja pela APROVAÇÃO de todas as 

matérias deliberativas no Fundo Investido. 

9 PAUTA:  
Pauta expositiva para esclarecimentos quanto as demonstrações financeiras e o valor das 

cotas. 

Sem deliberações a serem tomadas. 

G? PAUTA:  
Pauta expositiva para apresentação das despesas adiantas pela Melion. 

Sem deliberações a serem tomadas. 

7@ PAUTA:  
Pauta deliberativa pela alteração e consolidação do regulamento do Fundo, contemplando as 

alterações aprovadas em assembleia. 

A presente pauta remete à aprovação da substituição do atual administrador e a taxa de 

administração conforme proposta. 

O entendimento da consultoria é pela liquidação do Fundo, por se tratar de um fundo de 

investimento em cotas. Porém, se a maioria deliberar pela aprovação das duas primeiras 

pautas, orientamos a APROVAÇÃO desta pauta para que as deliberações da maioria sejam 

refletidas em regulamento. 

Permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Luiz Felipe C. Affonso 
MBA em Finanças 

Certifica*: CPA-20 Anbima 

Consultor de Valores Mobiliários 
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DISCLAIMER 

Este Relatório e/ou Parecer 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 que julgamos confiáveis. 

Não nos responsabilizamos pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. 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 opiniões contidas neste Relatório e/ou Parecer são baseadas em 

julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. 

As informações deste Relatório procuram estar em consonância com o regulamento dos produtos mencionados, mas não 

substituem seus materiais regulatôrios, como regulamentos e prospectos de distribuição, recomendada a leitura cuidadosa 

tanto do prospecto quanto do regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de 

investimento dos produtos de investimento, bem como às disposições do prospecto e do regulamento que tratam dos fatoras de 

risco a que o funda está exposto. Todas as informações sobre os produtos aqui mencionados, bem como o regulamento e o 

prospecto, podem ser obtidas com o responsável pela distribuição; 

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados possuem, além da 

volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. 

Os RPPS devem estar adequados à Portaria n2 519, de 24 de Agosto de 2011 e suas alterações conforme Portarias n2  170, de 25 de 

Abril de 2012; n2 440, de 09 de Outubro de 2013 e ne 300 de 03 de Julho de 2015, além da Resolução CMN na 3.922 de 25 de 

Novembro de 2010 e sua alteração conforme Resolução CMN n2  4.392 de 19 de Dezembro de 2014, que dispõem sobre as 

aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituidos pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municipios e da outras providências. 

Crédito & Mercado - Consultoria em Investimentos CNPJ: 11.340.009/0001-68 

Rua Quinze de Novembro, 204 — 1' Andar, Centro — Santos/5P — CEP 11010-150 
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