
	

1 	Comitê de Investimentos 

2 ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA 

	

3 	MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às nove horas e oito minutos, do dia vinte de janeiro do ano de dois mil 

	

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

	

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

	

6 	Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo e ausência justificada de Ademir Aparecido Antonelli. 

	

7 	Iniciado os trabalhos, sendo ITEM 1 — Definição do voto dos itens da pauta da AGEC do Fundo 

	

8 	Osasco Properties: o Comitê após analisar o parecer emitido pela Consultoria referente aos itens 

	

9 	da ordem do dia propostos no Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de 

	

10 	Cotistas do Fundo Osasco Properties decidiu seguir as recomendações apresentadas no parecer, 

	

11 	reprovar os itens 1,2 e 3 e aprovar os itens 4 e 5. ITEM 2 — Definição do voto dos itens da pauta 

	

12 	da AGC do Fundo Caixa Fl Ações Inst. BDR: o Comitê decidiu aprovar o item da ordem do dia 

que solicita deliberação sobre as demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício 

	

14 	social findo em 30 de setembro de 2020. ITEM 3 - Elaboração da justificativa, para envio até 

	

15 	26/01/2021, AGEC do Fundo GGR PRIME I: discutiu-se o item da pauta do edital de convocação 

	

16 	da Assembleia Geral de Cotistas do referido fundo, devido a CVM solicitar a manifestação dos 

	

17 	cotistas para que apresentem evidências de que a atual gestora Aurora Capital, não está 

18 implementando o plano de liquidação aprovado em AGC no dia 21 de dezembro de 2018; e 

	

19 	evidenciem também quanto ao não cumprimento do plano de liquidação aprovado ou as diferenças 

	

20 	significativas entre o plano proposto pela nova gestora, de forma que represente melhoria relevante 

	

21 	para o Fundo e os cotistas, para que seja justificada a troca do gestor aprovada em Assembleia 

	

22 	Geral de Cotistas realizada no dia 30/11/2020, na qual este Comitê manifestou voto de reprovação 

	

23 	da pauta que tratava da substituição do gestor, por entender que a atual gestora estava cumprindo 

	

24 	com o plano de liquidação e não ser viável a proposta apresentada pelo novo gestor, por 

apresentar cobrança de taxa de performance, sendo que neste fundo são cobradas somente as 

	

26 	taxas de administração e gestão. O Comitê decidiu que mesmo tendo sido contrário a troca do 

	

27 	gestor, encaminhará as justificativas de seu voto para ciência da CVM. Nada mais havendo a 

	

28 	tratar foi encerrada a reunião às dez horas e dez minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei 

	

29 	a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue d 	ente assinada. 
r• 

JI?ElaOilva Neves 	 nthia Soare Amboni 
Presidente 	 Membro 

Maria Si ana Barbosa Frigo 
Membro 



MARINGÁ 
Maringá Previdência - Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Maringá 
MAR I NGÁ 

CONVOCAÇAO 

Portaria n° 027/2018, artigos 15 e 16 

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Data: 20/01/2021 

Início: 08h30 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente do Comitê de Investimentos convoca todos os membros para reunião 

extraordinária, devido necessidade de definir o posicionamento da Maringá Previdência 

nas Assembleias dos Fundos: Osasco Properties Fll - dia 22/01/2021, Caixa Fl Ações 

Institucional BDR Nível I - dia 26/01/2021 e GGR PRIME I - dia 26/01/2021. 

Pauta: 

Definição do voto dos itens da pauta da AGEC do Fundo Osasco Properties; 

Definição do voto dos itens da pauta da AGC do Fundo Caixa Fl Ações Inst. BDR; 

Elaboração da justificativa, para envio até 26/01, AGEC do Fundo GGR PRIME I. 

José da Silva Neves 

Presidente 	 rWQM 	 I 5/01 / 

Ciência: 

Ademir Aparecido Antonelli 

Cinthia Soares Amboni 

Maria Silvana Barbosa Frigo 
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São Paulo, 24 de dezembro de 2020. 

Aos 

Cotistas do OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll 

CNPJ/ME N 13.000.836/0001-38 

Prezado(a) Cotista, 

A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o n9 

00.806.535/0001-54, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n" 3.900, 109  andar, Itaim Bibi, na Cidade 

de São Paulo e Estado de São Paulo, na qualidade de Administradora do OSASCO PROPERTIES FUNDO 

DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento imobiliário, inscrito no CNPJ/ME sob o 

n2  13.000.836/0001-38 ("Administradora" 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 ("Assembleia"): 

DATA: 22 de janeiro de 2021 

HORÁRIO: 15h0Omin 

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

https://us02web.zoom.us/i/89609596264?pwd=aHM5SDBqc2.12RkdJYmFOUW1NO,mtVZzO9   

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: 

Dação em Pagamento para Quitação das Taxas de Administração em atraso. 

Considerando a inadimplência das taxas de administração desde agosto de 2017 até a 

presente data ("Período de lnadimplência"), deliberar sobre a quitação das Taxas de 

Administração devidas à Administradora em contraprestação aos serviços de 

administração prestados entre junho de 2017 e novembro de 2020, no montante de R$ 

1.500.885,41 (um milhão quinhentos mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e 
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três centavos)), mediante entrega, por meio de dação em pagamento, de 59.940 

(cinquenta e nove mil novecentos e quarenta)) ações ordinárias de emissão da 

Companhia Investida, nomeadamente, ESTAÇÃO OSASCO DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO S.A., inscrita no CNPJ/ME sob n2  14.184.423/0001-13, que sejam de 

titularidade do Fundo na data desta Convocação. 

II. 	Dação em Pagamento para Quitação das Taxas de Gestão em atraso. Considerando a 

inadimplência da Taxa de Gestão durante o Período de Inadimplência, deliberar sobre 

a quitação das Taxas de Gestão devidas à Gestora em contraprestação aos serviços de 

gestão prestados entre julho de 2017 e novembro de 2020, no montante de R$ 

3.570.788,23 (três milhões quinhentos e setenta mil setecentos e oitenta e oito reais e 

vinte e três centavos), mediante entrega de 142.603 (cento e quarenta e dois mil 

seiscentos e três) ações ordinárias de emissão da Companhia Investida que sejam de 

titularidade do Fundo na data desta Convocação. 

Pagamento das taxas Futuras de Administração e Gestão através de ativos: Deliberar 

sobre a autorização para que as Taxas de Administração e Gestão que venham a ser 

devidas à Administradora e à Gestora até 30/06/2021, possam ser quitadas através da 

dação em pagamento de ativos (ações ordinárias da Investida), em caso de iliquidez do 

Fundo, observando os mesmos parâmetros estabelecidos nos itens I e Il. 

Autorização para Celebração de Memorando de Entendimentos. Deliberar sobre a 

celebração de Memorando de Entendimentos entre a Companhia Investida e a Jive 

Investments Consultoria Ltda., inscrita no cNpi/mE sob n2  12.600.032/0001-07 com a 

interveniência e anuência do Fundo na qualidade de acionista da Companhia Investida, 

tendo por objetivo a avaliação e estruturação de possível investimento para retomada 

do desenvolvimento de projetos imobiliários nos imóveis de propriedade da Companhia 

Investida ("Operação" e "Memorando" respectivamente); 

Autorizar a Administradora e a Gestora, conforme o caso, a adotar todas as medidas 

necessárias ao cumprimento das determinações da Assembleia Geral de Cotistas. 

ESCLARECIMENTOS SOBRE A PRECIFICAÇÃO DA COMPANHIA INVESTIDA PARA FINS DE DAÇÃO EM 

PAGAMENTO: Acerca dos Itens 1 e II da Ordem do Dia, informamos que para o cálculo da quantidade 
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de ações ordinárias de emissão da Companhia Investida sujeitas à dação em pagamento adotou-se a 

precificação da Companhia Investida divulgada por meio do Fato Relevante datado de 04 de junho de 

2020 (ANEXO I) o qual foi elaborado com base em Laudo de Avaliação apresentado pela RSM Brasil 

Auditores Independentes 5/5 entregue em 28 de maio de 2020; 

DOCUMENTOS PARA ANÁLISE E CONSULTA: Para auxiliar os Cotistas na análise e deliberação acerca 

do Item IV da Ordem do Dia, disponibilizamos em anexo (ANEXO II) relatório do Gestor pertinente à 

Operação e ao Memorando; informamos, ainda, que cópia da minuta final do Memorando de 

Entendimentos está disponível para retirada em Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 —Torre A, 112  andar, 

Itaim Bibi; São Paulo/ SP, CEP: 04538-133 ou mediante solicitação por e-mail. Em razão da existência 

de cláusula de confidencialidade, para que tenham acesso ao referido documento, os Cotistas deverão 

assinar o competente Termo de Confidencialidade, comprometendo-se a não divulgá-lo a terceiros. 

Adicionalmente, a Gestora se coloca à disposição dos Cotistas para a realização de reuniões prévias à 

Assembleia, a serem realizadas nas seguintes datas e horários, por videoconferência, por meio da 

plataforma ZOOM (Para instruções de acesso à plataforma ZOOM, vide item ACESSO A PLATAFORMA 

ZOOM descrito abaixo): 

DIA HOR 

A 

Link ZOOM 

05/01/2 

021 

16h 

30 

https://us02web.zoom.us/i/84426447454?pwd=WDV3dHJySDRhSit  

ZNEdEY1g1REFJQT09 

06/01/2 

021 

16h 

30 

https://us02web.zoom.us/j/84721927429?pwd=UOFITURQdkVMbG  

d5bTF I NkVkelZk()T09 

A reunião prévia tem como finalidade permitir que a Gestora, a Companhia Investida e o estruturador 

da operação possam apresentar o racional econômico por trás das tratativas mantidas com a Jive, bem 

como possibilitar aos Cotistas o esclarecimento de dúvidas acerca dos termos e condições do 

Memorando de Entendimentos, bem como da estrutura pretendida. 

AVISO DO ADMINISTRADOR E GESTOR: A Administradora e o Gastar visando manter a transparência 

junto aos cotistas informa que a aprovação do item "IV" da Ordem do Dia poderá conduzir, em 

momento subsequente, na reprecificação positiva do valor da Companhia Investida, por conseguinte, 

caso aprovadas as dações em pagamento representadas pelos Itens "I" e "II" da Ordem do Dia, as ações 
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ordinárias de emissão da Companhia Investida que sejam objeto de dação em pagamento à 

Administrador e ao Gestor poderão, com base em eventos futuros e incertos, serem reprecificadas 

positivamente. 

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO: A deliberação do itens "IV" e "V" da Ordem do Dia 

deverão ser aprovadas observando-se o quárum de maioria simples, que corresponde à maioria dos 

presentes (considerando, para estes fins, como "presentes", aqueles que apresentarem voto na 

Assembleia ou enviarem previamente sua manifestação de voto), nos termos do art. 18.7 do 

Regulamento do Fundo, assim transcrito "18.7. As deliberações das Assembleias Gerais regularmente 

convocadas e instaladas ou através de consulta serão tomadas por maioria de votos dos Cotistas 

presentes, não se computando os votos em branco". Por sua vez, as deliberações dos itens "I"; "II" e 

"III" da Ordem do Dia deverão ser aprovadas observando-se o quárum qualificado previsto no do inciso 

II do 0.2  do artigo 20 da Instrução CVM n2  472, que corresponde à metade, no mínimo, das cotas 

emitidas. Todo item aprovado, ainda que em quárum de maioria simples, terá efeito vinculante para 

todas as Partes. 

CONFLITO DE INTERESSE: Nos termos no art. 18.8 do Regulamento do Fundo, não serão consideradas 

as participações e respectivos votos de Cotistas em situação de conflito de interesses. Para tanto, 

configurada situação de conflito de interesses entre o Cotista e o Fundo, o Cotista deverá informar tal 

situação à Gestora e à Administradora. Ademais, nos termos do Ofício Circular CVM/SIN n2  04/2019, 

o cálculo do cômputo de votos em matéria deliberada que exija quárum qualificado, nos termos do 

inciso II do ê1.2  do artigo 20 da Instrução CVM n2  472, em assembleia geral de cotistas com a existência 

de cotistas conflitados e, portanto, impedidos de votar, deve subtrair do denominador (total de cotas 

emitidas) as cotas detidas por investidores declaradamente conflitados. 

Excepcionalmente, como medida de prevenção ao Covid-19, a Assembleia ocorrerá remotamente e 

exclusivamente por meio da plataforma zoom a ser disponibilizada pela Administradora, conforme 

dados abaixo identificados: 

ACESSO À PLATAFORMA ZOOM. 

(I) PARA ACESSAR VIA NAVEGADOR: 

Após acessar o link da reunião, não dique nele, poiso mesmo irá pedir para instalar o Zoom. 

Ao invés disso, copie o ID e a senha (se houver) da reunião 

Agora, no seu navegador (Chrome, Safari, Firefox, Edge, etc) entre no site join.zoom.us. 
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Nos campos pedidos, insira seu ID da reunião fornecido pelo anfitrião/organizador no 

primeiro passo; 

dique em Entrar.  

(II) PARA ACESSAR VIA CELULAR: 

Para entrar em uma reunião do Zoom em um celular, obrigatoriamente você precisa instalar 

o app do Zoom, seja para Android ou para o iPhone. Porém, não é obrigatório você criar ou 

logar em uma conta. Depois de instalado, sigam os passos abaixo estando logado, ou não 

dique no link da reunião que o Anfitrião te enviou; 

Automaticamente ele abrirá o aplicativo Zoom; 

Se tiver senha (informada no e-mail) basta inserir e depois clicar em entrar na reunião. 

Pronto. 

Se por algum motivo o link da reunião não abrir é possível usar o ID de reunião e a senha enviada 

no convite. Sigam os passos abaixo. 

Abra o aplicativo do Zoom, dique no segundo botão azul "Ingressar", não precisa criar conta; 

Irá abrir uma tela com os campos para preencher. Coloque o ID da Reunião e depois dique 

em "Ingressar na reunião". Nessa tela, você pode já entrar com seu microfone e câmeras 

ligados, mas isso pode ser feito durante a reunião também. 

Depois, caso a reunião tenha uma senha, irá pedir, coloque a enviada no convite. 

Pronto, você entrará na reunião. 

Os Cotistas que desejarem comparecer à Assembleia, deverão realizar o seu cadastro, de seus 

representantes ou procuradores, conforme o caso, junto à Administradora, com até 24 horas de 

antecedência à data prevista para realização da Assembleia. Para tanto, deverão apresentar (i) cópia 

do documento de identificação pessoal com foto (RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de registro 

profissional) da(s) pessoa(s) física(s) que participará(ão) da Assembleia, bem como respectivos 

documentos de representação legal do Cotista l; e (ii) manifestação de voto a ser proferido para cada 

uma das matérias da ordem do dia, devidamente assinada por meio de assinatura eletrônica 

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: 
(1) cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto/contrato social do seu 
administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos 
diretores e/ou procuração); (H) documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Caso o 
Cotista seja representado por procurador, este deverá estar munido do instrumento de mandato outorgado há 
menos dei (um) ano com poderes específicos para prática do ato. 
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legalmente reconhecida ou fisicamente. Aqueles que se fizerem presentes deverão ainda assinar o 

Livro de Presença. 

As informações e documentos supramencionados poderão ser encaminhados eletronicamente para 

assembleiasfundos®plannerdtvm.com.br.  Para fins do exercício do direito de voto, encontra-se 

anexo a este edital a respectiva Instrução de Voto (ANEXO III). 

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, n° 3900, 10° Andar, São Paulo/SP, CEP 04.538-132 

E-mail para assuntos relacionados à Assembleia :assembleiasfundos@plannerdtvm.com.br  

Atenciosamente, 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Administradora 
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CRÉDITO E MERCADO 

Santos/SP, 19 de janeiro de 2021 

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo de investimento OSASCO PROPERTIES FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RI (CNPJ: 13.000.836/0001-38) 

ASSUNTO: Parecer Técnico referente às pautas da assembleia geral de cotistas a ser realizada em 22 de 

janeiro de 2021, às 15 horas. 

INTRODUÇÃO 

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

abordados, colocamos: 

PAUTA 

Dação em Pagamento para Quitação das Taxas e Despesas em atraso devidas pelo Fundo ao 

Administrador e Custodiante. Considerando a inadimplência do Fundo relativa à taxa de 

administração e determinadas despesas (i.e. Taxas CMV, Taxa ABVCAP, Taxa Cetip e Laudo 

Colliers) desde junho de 2017 até a novembro de 2020 e taxa de custódia devida à PI anner desde 

janeiro de 2018 até novembro de 2020 ("Período de I nadimplência"), deliberar sobre a quitação 

das Taxas e Despesas devidas pelo Fundo ao Administrador e Custodiante em contraprestação 

aos serviços prestados e despesas custeadas pela Planner, na qualidade de Administrador e 

Custodiante, no montante de é R$ 1.867.126,82 (um milhão oitocentos e sessenta e sete mil 

cento e vinte seis reais e oitenta e dois centavos), conforme planilha excel em anexo, mediante 

entrega, por meio de dação em pagamento de 74.566 (setenta e quatro mil quinhentas e 

sessenta e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia Investida, nomeadamente, ESTAÇÃO 

OSASCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., inscrita no CNPJ/ME sob n9 14.184.423/0001-

13, que sejam de titularidade do Fundo na data desta Convocação. 

Dação em Pagamento para Quitação das Taxas de Gestão em atraso. Considerando a 

inadimplência da Taxa de Gestão durante o Período de lnadimplência, deliberar sobre a quitação 

das Taxas de Gestão devidas à Gestora em contraprestação aos serviços de gestão prestados 

entre julho de 2017 e novembro de 2020, no montante de R$ 3.570.788,23 (três milhões 

quinhentos e setenta mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), mediante 

entrega de 142.603 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e três) ações ordinárias de emissão 

da Companhia Investida que sejam de titularidade do Fundo na data desta Convocação. 

Pagamento das taxas Futuras de Administração e Gestão através de ativos: Deliberar sobre a 

autorização para que as Taxas de Administração e Gestão que venham a ser devidas à 

Administradora e à Gestora até 30/06/2021, possam ser quitadas através da dacão em  

pagamento de ativos (ações ordinárias da Investida), em caso de iliquidez do Fundo, observando 

os mesmos parâmetros estabelecidos nos itens 1e II. 
Deliberar sobre a celebração de Memorando de Entendimentos entre a Companhia Investida e 

a live Investments Consultoria Ltda., Inscrita no cNPilmE sob n9 12.600.032/0001-07 com a 

interveniência e anuência do Fundo na qualidade de acionista da Companhia Investida, tendo 

por objetivo a avaliação e estruturação de possível investimento para retomada do 

Rua Barão de Paranaplacaba. 233- Conj. 1501 
Santos - SP -Tel: (13) 3878-8400 

www.creditoemercadacombr 	@ /crektoemercado 2 
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Despesas 
PENDENTES 

Taxa de Administração 
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	 0~14-1 .0-71-4-trk 

desenvolvimento de projetos imobiliários nos imóveis de propriedade da Companhia Investida 

("Operação" e "Memorando", respectivamente); 

5) 	Autorizar a Administradora e a Gestora, conforme o caso, a adotar todas as medidas necessárias 

ao cumprimento das determinações da Assembleia Geral de Cotistas. 

Esclarecimentos da Gestora 
Acerca dos Itens I e II da Ordem do Dia, informamos que para o cálculo da quantidade de ações ordinárias 

de emissão da Companhia Investida sujeitas à dação em pagamento adotou-se a precificação da 

Companhia Investida divulgada por meio do Fato Relevante datado de 04 de junho de 2020, o qual foi 

elaborado com base em Laudo de Avaliação apresentado pela R5M Brasil Auditores Independentes 5/5 

entregue em 28 de maio de 2020. 

PARECER TÉCNICO 

P PAUTA: 

Trata-se de pauta para deliberar sobre a dação em pagamento para quitação das taxas e despesas em 

atraso devidas pelo Fundo ao Administrador e Custodiante. 

Conforme consta na convocação e na planilha anexada, a administradora salienta a inadimplência das 

referidas taxas desde agosto de 2017 até novembro de 2020, cujo valor seria de R$ 1.867.126,82 a ser 

quitado por meio de dacão em pagamento de 74.566 ações ordinárias de emissão da Companhia 
Investida. 

Preliminarmente é necessário verificar possível erro de cálculo nos valores apresentados. A planilha 

encaminhada apresenta os valores de R$ 1.500.885,41 e R$ 235.273,55 devidos à Administradora e 

Custodiante respectivamente, somando R$ 1.736.158,97. 

40975 

Pendentes 
Jun/17 a 
Nov/20 

1.500.885,41 

Taxa de Custódia   235.273,55 

Total 	 1.736.158,97 

Fonte: Planilha anexada EY convocação 

Há de se considerar a remuneração justa aos prestadores de serviço para prosseguimentos nas atividades 

a que foram contratadas. 

No entanto, a inadimplência se dá pela extrema iliquidez dos ativos do fundo, que permanece até o 

presente momento. Além disso, a dação das ações do fundo vai em sentido contrário ao melhor interesse 

dos cotistas, que busca a plena liquidação dos ativos e amortização dos valores. 

Vale mencionar que em assembleia anterior realizada em 22 de outubro de 2020 houve proposta de 

desconto do valor, considerando possível mudança de taxas, disposição esta que não foi verificada na 

proposta hora analisada. 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conl. 1501 
Santos - SP - Tal: (13) 3878-8400 h 
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CRÉDITO E MERCADO 

Ata de convocação AGE 22/10/20 

Portanto, entendemos que é necessário primeiramente a realização de desinvestimento do fundo para 

então corrigir os valores não pagos. Ante o exposto, orientamos pela REPROVAÇÃO da pauta. 

22  PAUTA:  

Trata-se de pauta para deliberar sobre a dação em pagamento para quitação das taxas de gestão em 

atraso. 

Conforme consta na convocação, a administradora salienta a inadimplência das taxas de gestão 

representando um saldo negativo de R$ 3.570.788,23, desde agosto de 2017 a novembro de 2020. 

No mesmo diapasão da pauta anterior, há de se considerar a remuneração justa aos prestadores de 

serviço para prosseguimento nas atividades a que foram contratadas. 

No entanto, a inadImplência se dá pela extrema iliquidez dos ativos do fundo, que permanece até o 

presente momento. Além disso, a dação das ações do fundo vai em sentido contrário ao melhor interesse 

dos cotistas, que busca a plena liquidação dos ativos e amortização dos valores. 

Vale mencionar que em assembleia anterior realizada em 22 de outubro de 2020 houve proposta de 

desconto do valor, considerando possível mudança de taxas, disposição esta que não foi verificada na 

proposta hora analisada. 

Portanto, entendemos que é necessário primeiramente a realização de desinvestimento do fundo para 

então corrigir os valores não pagos. Ante o exposto, orientamos pela REPROVAÇÃO da pauta. 

32  PAUTA:  

Trata-se de pauta para deliberar sobre o pagamento das taxas Futuras de Administração e Gestão através 

de ativos. 

A proposta é de que as taxas de Administração e Gestão que venham a ser devidas à Administradora e à 

Gestora até 30/06/2021, possam ser quitadas através da dação em pagamento de ativos (ações ordinárias 

da Investida) em caso de iliquidez do Fundo, observando os mesmos parâmetros estabelecidos nos itens 

I e li. 

No mesmo diapasão das pautas anteriores, há de se considerar a remuneração justa aos prestadores de 

serviço para prosseguimento nas atividades a que foram contratadas. 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
Santos-SP -Tal: (13)3878-8400 
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No entanto, a inadimplência se dá pela extrema iliquidez dos ativos do fundo, que permanece até o 

presente momento. 

Além disso, tal deliberação representa relevante risco aos cotistas, tendo em vista que ao estabelecer que 

os ativos do fundo servirão como forma de pagamento de futuras taxas, parte do fundo estará sendo 

transferida aos prestadores, enquanto os cotistas aguardam por estes serem liquidados e os valores 

devolvidos ao fundo para então realizar amortizações e quitações. Caso as estratégias de liquidação 

fracassem, será extinta a possibilidade de os cotistas reaverem valores, uma vez em que o patrimônio que 

antes compunha o fundo fora dado como pagamento de taxas aos prestadores. 

Ante o exposto, orientamos pela REPROVAÇÃO da pauta. 

4.@ PAUTA:  

Trata-se de pauta para deliberar sobre a celebração de Memorando de Entendimentos entre a Companhia 

Investida e a live Investments Consultoria Ltda. 

Conforme exposto no Anexo II do Edital de Convocação, a interveniência e anuência do Fundo, na 

qualidade de acionista da Companhia Investida, tem por objetivo a avaliação e estruturação de possível 

investimento para retomada do desenvolvimento de projetos imobiliários nos ativos de propriedade da 

Companhia Investida. 

Preliminarmente, a Gestora contextualiza a situação central dos ativos do fundo, demonstrando que, com 

base no fechamento do mês de maio de 2020 há dívidas e compromissos na ordem de R$ 180 milhões, e 

os principais ativos da investida estão comprometidos em decorrência de dívidas onde configuram como 

garantias reais. 

Conforme a Avaliação da Operação proposta pela live Investments Consultoria Ltda, fornecida pela 

Gestora, a estratégia consiste na renegociação do passivo de modo a desonerar os imóveis, facilitando a 

retomada de contratos comerciais que visem a monetização de seu potencial. Assim, a oferta apresentada 

pela live seria uma alternativa viável para o projeto. 

A live disponibilizaria um valor suficiente para renegociar as principais dívidas da investida sucedendo os 

atuais credores, em uma assunção de divida. 

Dessa forma, ocorreria a desoneração dos ativos, a regularização fundiária das matrículas e a constituição 
de uma nova companhia, que receberia os ativos imobiliários como pagamento pelas dívidas quitadas 

e uma participação acionária de, pelo menos, 20% na NewCo. 

Ao mesmo tempo, a live também estaria disposta a adquirir diretamente a posição de certos cotistas do 

projeto, mediante deságio, redistribuindo a respectiva participação para os demais cotistas. Isso traria um 

significante ganho direto. 

Os atuais acionistas da investida, receberiam debêntures participativas, nos resultados da NewCo, ao final 

da due dilligence e negociação com credores, estimando para correr em até 180 dias. 

O material da Gestora separa a operação em três fases, salientando que algumas etapas acontecerão 

simultaneamente: 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Cor') 01 
Santos -SP -Tel: (13)3878-8400 
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CRÉDITO E MERCADO . 

SITUAÇÃO ATUAL 

FASE I 
Etapa 1. 	Connituiplo da Moto e apode de apitai pele veiculo és Jive 

Etapa 2. 	AquaAio dm DOAI,. &Companhia oda Nese° (primada nu R$ MAIN) 

ri. 	Apeou de mpiial na aio-ido Neve°, (animado an RIS3AM3A 
Etapa 4, 	gomei° de planou' um torneado..ea e preantbria da Compaidda 

EAlvi 
	

Libeceolo doa aorta medsue baixa 	6ma nanema volite os mairlcula. 
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111 
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alá /0~  
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FASE 2 

Etapa'. 	Com a dmonetação doa adem,. NtseC matar da Companhia 4n imóvel como dano 

em ~mento peba dividaa que foram Ácidas anretiomiame (vide Paiol - Etapa 2) 

Etapa 2. 	Considenuido a diferença de MO( ABA o mimava doa ativos e o montante da dividas 

quitada, os acionam, da Compardui Ato bem debelam., peracipativas da NewCo. 

Etapa 3. 	A Jive mantém pelo men. 20% de par vvisçáo aocietiria (ON) na Nevien 

ai 

vos 
ma siv 

Sita 

FASE 3 

Etapa 1. 	A Nulidade dai debnitrea panicipamas detida, pelo cosiam IJEGA arrio adquiricloa 

pelo valor de13315111M pela NewCo, com a consequenre diusibtiMo ploporclunddAtav 

debenturea mucos ãcioniatas nimsinvacenta. 

Etapa 1 	Método, Jen e Fundo de Investimento Iteobilittio Colectai ('Colateral") rem  
tomo acionamo duna da Neweo tia r111,1 minium °Alatina 

Etapa 3, 	Com o empmendinseato reorganizado e untada, retomada dal negociações Meto ao 

mercado imobilsino. 

MIN 
seav 

!NI 
Fonte: Avaliação da Gestora anexada à ata de convocação 

Tendo em vista os fatos supramencionados, considerando o esgotamento de recursos frente às dívidas e 

compromissos da investida e que a estratégia analisada visa a retomada do desenvolvimento de projetos 

imobiliários da Companhia Investida, resultando em monetização de seu potencial, entendemos que se 

encontra de acordo com o melhor interesses do cotistas e do fundo, razões pela qual orientamos pela 

APROVAÇÃO da pauta. 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
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50  PAUTA:  
Trata-se de pauta genérica para autorizar a Administradora e a Gestora a adotar todas as medidas 

necessárias ao cumprimento das determinações da Assembleia Geral de Cotistas. Orientamos pela 

APROVAÇÃO 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: COA Anhima 
	

Certificação: CPA-20 Anblrna 
Consultor de Valores Mobiliários 

	
Analista de investimentos 

CRÉDITO & MERCADO — CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS 
(C.N.P.J.: 11.340.009/000148) 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
Santos -SP - Tel: (13) 3878-8400 

wwwaedltoemercadacombr a) (?) krediroemercado 7 



CRÉDITO E MERCADO 

DISCLAIMER 
Este documento (caracterizado corno relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou 

dIstdbuldo por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente como 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 ORO 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 RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria na 519, de 24 de agosto de 2011 

e suas alterações, além da Resolução CMN na 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 Municfpios e dá outras providências. 

Rua Barão de Paranaplacaba, 233- Conj. 1501 
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OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll 

At.: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n2 3.900, 102  andar, Itaim Bibi 

São Paulo/SP 

CEP 04.538-132 

REF.: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO OSASCO PROPERTIES FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020 

MANIFESTAÇÃO DE VOTO 

Manifesto, na condição de cotista do OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, 

fundo de investimento imobiliário, inscrito no CNPJ/ME sob o n2  13.000.836/0001-38 ("Fundo"), meu voto na 

Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas a se realizar em 22 de janeiro de 2020, às 151100min, de forma 

virtual, por meio da plataforma Zoom, conforme disposto a seguir: 

ORDEM DO DIA: 

Deliberar sobre: 

Dação em Pagamento para Quitação das Taxas de Administração em atraso. Considerando a 

inadimplência das taxas de administração desde agosto de 2017 até a presente data ("Período de 

Inadimplência"), deliberar sobre a quitação das Taxas de Administração devidas à Administradora em 

contraprestação aos serviços de administração prestados entre junho de 2017 e novembro de 2020, no 

montante de R$ 1.500.885,41 (um milhão quinhentos mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos)), mediante entrega, por meio de dação em pagamento, de 59.940 (cinquenta e nove mil novecentos 

quarenta)) ações ordinárias de emissão da Companhia Investida, nomeadamente, ESTAÇÃO OSASCO 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., inscrita no crogmE sob n2 14.184.423/0001-13, que sejam de 

titularidade do Fundo na data desta Convocação. 

Aprovar 

X 	Rejeitar 

Abster-se de votar 

Dação em Pagamento para Quitação das Taxas de Gestão em atraso. Considerando a inadimplência da 

Taxa de Gestão durante o Período de Inadimplência, deliberar sobre a quitação das Taxas de Gestão devidas à 

Gestora em contraprestação aos serviços de gestão prestados entre julho de 2017 e novembro de 2020, no 

montante de R$ 3.570.788,23 (três milhões quinhentos e setenta mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e 

três centavos), mediante entrega de 142.603 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e três) ações ordinárias de 

emissão da Companhia Investida que sejam de titularidade do Fundo na data desta Convocação. 

Aprovar 
X 	Rejeitar 

Abster-se de votar 

Planner Corretora de Valores S.A.Av.  Brigadeiro Faria Lima, 3900 10°  andar - São Paulo, SP  



CPF OU CNPJ/MF: 78.074.80 

Representantes Legais: 

a Soares mboni 

CPF: 865.634.8 9-68 

Diretora Superintendente 

plaNNer tkl 
Pagamento das taxas Futuras de Administração e Cestão através de ativos: Deliberar sobre a 

autorização para que as Taxas de Administração e Gestão que venham a ser devidas à Administradora e à 

Gestora até 30/06/2021, possam ser quitadas através da dação em pagamento de ativos (ações ordinárias da 

Investida), em caso de iliquidez do Fundo, observando os mesmos parâmetros estabelecidos nos itens I e II. 

Aprovar 

X 	Rejeitar 

Abster-se de votar 

IV. 	Autorização para Celebração de Memorando de Entendimentos. Deliberar sobre a celebração de 

Memorando de Entendimentos entre a Companhia Investida e a Jive Investments Consultoria Ltda., inscrita no 

CNPJ/ME sob n° 12.600.032/0001-07 com a interveniência e anuência do Fundo na qualidade de acionista da 

Companhia Investida, tendo por objetivo a avaliação e estruturação de possível investimento para retomada do 

desenvolvimento de projetos imobiliários nos imóveis de propriedade da Companhia Investida ("Operação" e 

"Memorando", respectivamente); 

X 	Aprovar 

Rejeitar 

Abster-se de votar 

V. 	Autorizar a Administradora e a Gestora, conforme o caso, a adotar todas as medidas necessárias ao 

cumprimento das determinações da Assembleia Geral de Cotistas.. 

X 	Aprovar 

Rejeitar 

Abster-se de votar 

Maringá 19 	de janeiro 	 de 2021 

 

 

COTISTA:  MARINGÁ PREVIDÊNCIA - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá  

IvÁLah) 
Maria Silvana Bartosa Frigo 

CPF: 639.323.269 20 

Diretora Previdenciária e Financeira 

Planner Corretora de Valores S.A. - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 100  andar - São Paulo, SP  



CAIA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

VICE-PRESIDÊNCIA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONSULTA FORMAL 

CAIXA FIAÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I 

A Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 00.360.305/0001-04, por meio de sua Vice-
Presidência Fundos de Investimento ("Administradora"), na gualidade de Administradora do FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ("FUNDO"), inscrito no CNPJ/MF sob o 
n° 17.502.937/0001-68, vem, por meio desta, convocar o(s) Senhor(es) Cotista(s) para a Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada em 26 de janeiro de 2021, e terá como ordem do dia deliberar as 
Demonstrações Contábeis do FUNDO referentes ao exercício social findo em 30 de setembro de 2020, por 
meio de Consulta Formal, ou seja, sem a reunião presencial do(s) Cotista(s), nos termos do Artigo 71 § 1° 
da Instrução CVM n° 555/2014 e conforme previsto no regulamento do FUNDO. 

Diante do atual cenário de pandemia do corona vírus (COVID-19) e considerando as determinações do Ministério da 

Saúde e as recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação à aglomeração de pessoas, as Assembleias 

Gerais de Cotistas não ocorrerão de forma presencial, de modo que as deliberações serão tomadas exclusivamente 

por manifestação de voto escrito do(s) Cotista(s), conforme formulário constante no Anexo, seguindo os procedimentos 

descritos abaixo. 

O presente formato tem como objeto a preservação da saúde dos envolvidos e encontra-se respaldada pela Deliberação 

CVM n°848, de 25 de março de 2020 e pelo Oficio-Circular n° 6/2020/CVM/SIN. 

Ressaltamos que, na hipótese de a Assembleia Geral Ordinária não receber voto(s) ou o(s) voto(s) recebido(s) não 

ser(em) considerado(s) válido(s) e caso não haja ressalvas dos auditores independentes, as Demonstrações Contábeis 

Auditadas serão consideradas automaticamente aprovadas, nos termos do Artigo 74, da Instrução CVM n° 555/14. 

As Demonstrações Contábeis auditadas estão disponíveis site da Caixa Econômica, no endereço eletrônico 

http://www.caixa.gov.brIsite/paginasIdownloads.aspx,  na opção Aplicação financeira — Demonstrações 

Financeiras. 

Como exercer o seu voto 

Data limite para exercer o seu voto: até o dia 25 de janeiro de 2021, por meio de mensagem eletrônica contendo o voto 

digitalizado, bem como demais documentos solicitados. 

Correio Eletrônico ("e-mail"): para encaminhar seu voto por correio eletrônico, o Cotista deve seguir os seguintes 

passos: 

a) preencha e assine o formulário constante no Anexo: 



CAI alt 
b) encaminhe a versão digitalizada do formulário e cópia digitalizada do documento de identidade para o e-mail: 

geafi000.caixa.gov.br, ou para a sua agência ou gerente de relacionamento até a data limite informada acima. 

No caso de pessoa jurídica, a consulta formal deverá ser acompanhada das cópias digitanzadas dos seguintes 

documentos; (i) documento de constituição da pessoa jurídica devidamente atualizado; (ii) atos societários que indiquem 

os administradores da pessoa jurídica, se for o caso; e (iii) procuração e documento de identidade do procurador, se for 

o caso. 

Poderão participar da Assembleia o(s) Cotista(s) inscritos no registro de constas na data da convocação desta 

Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. 

Os votos serão computados exclusivamente para aquele(s) Cotista(s) que cumprir(em) TODOS os requisitos exigidos 

nesta Convocação. 

Para todos os fins de direito e, em conformidade com a regulamentação aplicável e o regulamento do FUNDO, a 

aprovação da matéria objeto desta Consulta Formal terá a força de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas do 

FUNDO. 

O resumo da deliberação acima proposta será disponibilizado em até 30 dias após a data da Assembleia no endereço 

eletrônico: http://www.caixaziov.br/Downloads/apncacao-financeira-comunicado-aos-cotistas/COM  5929.pdf 

São Paulo, 04 de janeiro 2021 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) 

caixa.gov.br  



ANEXO — Formulário para Manifestação de Voto 

Ref.: MANIFESTAÇÃO DE VOTO NA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, CNPJ 17.502.937/0001-68 CONVOCADA PARA O DIA 26/01/2021. 

Decisão a ser tomada pelo Cotista do FUNDO: 

(i) deliberar sobre as demonstrações financeiras do FUNDO referentes ao exercício social findo em 30 de setembro 

de 2020. 

( 	) Aprovo 
	

( 	) Não aprovo 

Nome/Razão Social do Cotista: Telefone: 

Endereço: Bairro: CEP: Cidade/UF: 

Cédula de Identidade: Órgão Emissor: CPF/CNPJ: 

E-mail: 

Representante Legal/Procurador (se foro caso, anexar instrumento de delegação 
de poderes): 

Telefone: 

Cédula de Identidade: Órgão Emissor: CPF: 

Representante Legal/Procurador (se for o caso, anexar instrumento de delegação 
de poderes): 

Telefone: 

Cédula de Identidade: Órgão Emissor: CPF: 

O Cotista do FUNDO, acima identificado, reconhece, declara e afirma, de forma irrevogável e irretratável, para 
todos os fins de direito, que manifesta sua vontade com relação à esta Consulta Formal, nos termos desta 
Convocação e na proporção de cotas do FUNDO detidas pelo referido Cotista. O Cotista declara ainda entender 
que a manifestação ora efetuada te á para todos os fins de direito os efeitos de voto em Assembleia Geral dos 
Cotistas do FUNDO. 

Local e Data Cotista ou seu representante legal/procurador 



CAIXA 
ANEXO — Formulário para Manifestação de Voto 

Ref.: MANIFESTAÇÃO DE VOTO NA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, CNPJ 17.502.93710001-68 CONVOCADA PARA O DIA 26/01/2021 

Decisão a ser tomada pelo Cotista do FUNDO: 

(i) deliberar sobre as demonstrações financeiras do FUNDO referentes ao exercício social findo em 30 de setembro 

de 2020. 

( x ) Aprovo 
	

( 	) Não aprovo 

Nome/Razão Social do Cotista: 
MARINGÁ PREVIDÊNCIA —Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 
Maringá 

Telefone: 
(44) 3220-7700 

Endereço: 
Av. Carneiro Leão, 135 

Bairro: 
Centro 

CEP: 
87.013.932 

Cidade/UF: 
Maringá / PR 

Cédula de Identidade: Órgão Emissor: CPF/CNPJ: 
78.074.804.0001-22 

E-mail: 

Representante Legal/Procurador (se for o caso, anexar instrumento de delegação 
de poderes): 
Cinthia Soares Amboni 

Telefone: 

(44) 3220-7732 

Cédula de Identidade: 
5.732.852-5 

Órgão Emissor: 
SSP/PR 

CPF: 
865.634.839-68 

Representante Legal/Procurador (se for o caso, anexar instrumento de delegação 
de poderes): 
Maria Silvana Barbosa Frigo 

Telefone: 
(44) 3220-7726 

Cédula de Identidade: 
4.249.445-3 

Órgão Emissor: 
SSP/PR 

CPF: 
639.323.269-20 

O Cotista do FUNDO, acima identifcado, 
todos os fins de direito, que manifesta 
Convocação e na proporção de cotas 
que a manifestação ora efetuada te 
Cotistas do FUNDO. 

reconhece, declara 
sua vontade com reação 

do FUNDO detidas pelo 
á para todos os fins de direito 

e afirma, de forma irrevogável e irretratável, para 
à esta Consulta Formal, nos termos desta 

referido Cotista. O Cotista declara ainda entender 
os efeitos de voto em Assembleia Geral dos 

Maringá, 20 de janeiro de 2 	1. 
. 	a Soar 	Amboni 	Maria Silvana Barbosa Frigo 

Local e Data Cotista ou seu representante legal/procurador 
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1-1 sEcurtrnEs SEFNICES 

São Paulo/SP, 23 de dezembro de 2020. 

GGR PRIMEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
CNP] No 17.013.985/0001-92 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

A CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
("Administradora"), na qualidade de administrador do GGR Prime I Fundo de Investimento em Direitos 
Creditários, inscrito no CNP] sob o no 17.013.985/0001-92 ("Fundo"), nos termos do art. 28 da Instrução 
CVM no 356, de 17 de dezembro de 2001 ("Instrução CVM no 356"), tendo em vista a deliberação da 
Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 30/11/2020 (AGE) (Anexo I) na sede desta Administradora, 
bem como manifestação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) à Consulta Formal realizada pela 
Administradora (Anexo III,  conforme consta na Ata da AGE mencionada acima, vem, pelo presente, 
convocar os cotistas do Fundo a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 26 de janeiro de 2021, às 14:00 horas e, caso não haja quárum suficiente para instalação 
em primeira convocação, em segunda convocação, no dia 02 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, a ser 
realizada na sede da Administradora localizada na Rua Gomes de Carvalho, no 1.195,40  andar, Vila Olímpia, 
São Paulo/SP, para: 

1. 	Apresentação pelos cotistas de: (a) evidências de que a atual gestora a Aurora Capital, não está 
implementando o plano de liquidação aprovado pelos cotistas na Assembleia Geral de Cotistas 
realizada no dia 21 de dezembro de 2018; e (b) evidências quanto ao não cumprimento do 
plano de liquidação aprovado ou as diferenças significativas entre o plano proposta pela nova 
gestora de forma que represente melhoria relevante para o Fundo e os cotistas. 

Cumpre destacar que a Assembleia ora convocada não possui caráter deliberativo e/ou decisório Quanto às 
deliberações tomadas na Assembleia Geral de Cotista realizada no dia 30/11/2020. de modo aue as 
informações aue vierem a ser apresentadas pelos cotistas serão simplesmente repassadas à CVM.  

Ainda, cumpre também informar que, a data tentativa de transferência que constou na AGE, não produzirá 
efeitos tendo em vista o objeto do presente Edital de Convocação. 

Não obstante a possibilidade de participação dos cotistas na Assembleia Geral Extraordinária de forma 
presencial, e considerando: os recentes desdobramentos da expansão do coronavírus (Covid-19) no país, 
evitando-se, assim, a aglomeração de pessoas em um único ambiente fechado, conforme (i) recomendação 
da Organização Mundial da Saúde (OMS); (II) o disposto no Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, do 
Governo do Estado de São Paulo; e (iii) o item VI da Deliberação no 849 da CVM, de 31 de março de 2020, 
os cotistas, que assim desejarem, poderão participar via videoconferência ou áudloconferência, por meio da 
disponibilização de link ou dial-In aos cotistas. 

O cotista poderá apresentar suas informações e fundamentação solicitadas no item 1 da Ordem Dia acima, 
para o seguinte endereco eletrônico: iuridicodtvmecmcaoital.com.br, incluindo no assunto do e-
mail: GGR PRIME FIDC — Aoresentacão de Informacões Solicitacão CVM — AGC 26.01.2021 - 
f NOME DO COTISTA1  até a data de realização da Assembleia. 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 —4° andar — Vil Olímpia — CEP 04547-004 — São Paulo, SP 
Tel.: +55 11 2388-0480 / +55 11 3842-1122 



rd Capital 
SECUMES SERVICES 

Em tempo, solicitamos aos cotistas que confirmem presença para participação na Assembleia Geral 
Extraordinária em primeira convocação e encaminhem, previamente à sua instalação, os documentos de 
representação comprovando poderes para participar na referida Assembleia. 

Serão considerados presentes os cotistas que: (i) assinarem a lista de presença da Assembleia Geral 
Extraordinária no local de realização; (ii) assinarem a lista de presença por meio da utilização de processo 
de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos do artigo 100, §10  da Medida Provisória no 2.200-
2, de 24 e agosto de 2001. 

Caso a Assembleia Geral Extraordinária não seja instalada em primeira convocação, será realizada em 
segunda convocação, devendo os cotistas também confirmar presença e encaminhar, previamente à 
instalação da Assembleia Geral Extraordinária, os documentos mencionados acima. 

Atenciosamente, 

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 — 4° andar — Vila Olímpia — CEP 04547-004 — São Paulo, SP 
Tel.: +55 11 2388-0480 / +55 11 3842-1122 
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MARINGÁ 

Maringá Previdência — Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Maringá 

 

MARINGÁ  

Maringá, 20 de janeiro de 2021. 

Apresentação de Informações Solicitação CVM, referente Assembleia 
Geral Extraordinária de Cotistas em 26/01/2021. 

Prezados, 

Considerando Edital de convocação de Assembleia 

Geral Extraordinária de Cotistas do GGR PRIME I Fundo de Investimento em Direitos 

Creditários - CNPJ n° 17.013.985/0001-92, com a seguinte Ordem do Dia: 

1. Apresentação pelos cotistas de: (a) evidência de que a 
atual gestora a Aurora Capital, não está implementando o 
plano de liquidação aprovado pelos cotistas na Assembleia 
Geral de Cotistas realizada no dia 21 de dezembro de 2018; e 
(b) evidências quanto ao não cumprimento do plano de 
liquidação aprovado ou as diferenças significativas entre o 
plano proposta pela nova gestora de forma que represente 
melhoria relevante para o Fundo e os cotistas. 

Informamos que Maringá Previdência na condição de 

cotista do Fundo GGR PRIME I FTDC, manifestou voto contrário à substituição do 

gestor, por entender que a atual gestora implantou e está cumprindo com o plano de 

liquidação aprovado na Assembleia Geral de Cotistas no dia 21 de dezembro de 2018. 

Entendemos também que a substituição do gestor causaria prejuízo aos cotistas devido 

constar na proposta apresentada pela nova gestora, taxa de performance. 

Atenciosamente, 

\o"r"\ 

Cinthia Soares Amboni 
	

Maria Silvana Barbosa Frigo 
Diretora Superintendente 

	
Diretora Previdenciária e Financeira 

CPF: 865.634.839-68 
	

CPF: 639.323.269-20 

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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