
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA. Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o 

Conselho de Administração da Maringá Previdência, ordinariamente, na sede da mesma, com 

a presença dos membros: Wilson Antonio Braz (Presidente), Damaris Gonçalves Josepetti 

(Secretária), Amilton Dantas, Douglas Gaivão Vilardo, Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e 

Miguel Campanha Junior. Estiveram presentes, também, a Diretora Superintendente, Cinthia 

Soares Amboni, a Diretora Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, o Diretor 

Administrativo, José Maria Gomes Ribeiro, e o Presidente do Comitê de Investimentos, José da 

Silva Neves. Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e colocou em 

discussão o Item 1 — Resultados das Assembleias Gerais de Cotistas dos Fundos GGR Prime I 

FIDC, W7 FIP Multiestratégia e Osasco Properties FII. A Diretora Superintendente fez a leitura 

das atas das referidas assembleias, prestando os esclarecimentos necessários sobre os itens 

deliberados nas assembleias dos Fundos GGR Prime I FIDC, que foi acompanhada por 

Procurador, e W7 FIP Multiestratégia, que foi acompanhada por audioconferência. Quanto à 

assembleia do Fundo de Investimento Imobiliário Osasco Properties FII, o conselheiro Edson 

Paliari, que participou pessoalmente da referida assembleia, explicou os itens deliberados e 

teceu comentários sobre a situação atual do respectivo fundo, destacando a importância da 

presença física nas assembleias. O conselheiro Douglas Gaivão Vilardo solicitou que seja 

encaminhado e-mail para a empresa RJI, atual Gestora e Administradora do Fundo Incentivo, 

cobrando a realização da nova assembleia, tendo em vista que se tem itens de suma 

importância a serem deliberados. Item 2 — Resultado da auditoria referente à certificação aos 

requisitos do Pró-Gestão. A Diretora Superintendente fez a leitura da Recomendação da 

Equipe Auditora, que compõe o relatório da auditoria, o qual recomenda a certificação da 

Maringá Previdência no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos 

Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (Portaria n° 185/2015), alterada pela Portaria n° 577/2017: Nível II. A Diretora 

Superintendente e os conselheiros Wilson Antonio Braz e Edson Paliari, que acompanharam 

alguns momentos da auditoria, comentaram sobre as recomendações feitas pelo auditor, em 

especial quanto às responsabilidades do Conselho de Administração. Item 3 — Aprovação de 

alterações no organograma. Foi apresentado o organograma, com as alterações solicitadas 

pelo Conselho de Administração e pelo consultor. Os conselheiros solicitaram que seja feita 

alteração nas coordenadorias e gerência da Diretoria de Gestão Previdenciária e Financeira, 

seguindo os respectivos níveis hierárquicos. Item 4 — Comitê de Investimentos: Parecer n2  

11/2020, referente aos recursos alocados no mês de fevereiro e Parecer n° 12/2020, referente 

à proposta de realocação de recursos. Parecer n° 11/2020: Informação do Comitê de 

Investimentos sobre as alocações dos valores referentes às entradas em conta corrente e a 



contribuições previdenciárias do Fundo Previdenciário correspondentes ao mês de 

fevereiro/2020, as quais foram feitas conforme relacionado no quadro abaixo: xxxxxxxxxxxxx 

CAIXA Fl BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 03/02/2020 R$ 2.822,06 

CAIXA Fl BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 05/02/2020 R$ 498,18 

CAIXA Fl BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 18/02/2020 R$ 406.150,05 

CAIXA Fl BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 28/02/2020 R$ 4.063.739,47 

TOTAL R$ 4.473.209,76 

As alocações objeto do Parecer n° 11/2020 tiveram a anuência do Conselho. Parecer n° 

12/2020: Solicitação do Comitê de Investimentos para a realocação dos recursos aplicados no 

Bradesco Alocação Dinâmica, para o Fundo Caixa Gestão Estratégica, mantendo os recursos no 

mesmo segmento, porém com maior rentabilidade, bem como para a realocação dos recursos 

oriundos da Compensação Previdenciária, portanto do Fundo Financeiro, alocados no Fundo 

Caixa IMA-B, para o Fundo Caixa Gestão Estratégica, conforme quadro abaixo:xxxxxxxxxxxxxx 

Saída Entrada Valor Aproximado 

Bradesco 	Alocação 	Dinâmica 

(Fundo Previdenciário) 
Fundo Caixa Gestão Estratégica R$ 7.200.000,00 

CAIXA IMA-B TP RF LP 

(Fundo Financeiro) 
Fundo Caixa Gestão Estratégica R$ 910.000,00 

As alocações solicitadas pelo Parecer n° 12/2020 foram aprovadas por unanimidade. Item 5 — 

Alteração no calendário de reuniões. Ficou decidido que a reunião ordinária do dia 16 de 

março será às 14 horas. Item 6 — Assuntos Gerais. O conselheiro Hermes Salgueiro da Silva, 

acompanhado pelos demais conselheiros, cobrou novamente a questão do encaminhamento 

de Projeto de Lei alterando a Lei Complementar 749/2008, com a proposta apresentada pela 

comissão de conselheiros há aproximadamente seis meses. A Diretora Superintendente disse 

que, em conformidade com o Plano de Ação aprovado por esse conselho, esse 

encaminhamento será feito até o final do mês de março/2020. Os conselheiros questionaram a 

Diretora Superintendente sobre o cumprimento do artigo 82 da Lei Complementar 749, 

referente ao cálculo atuarial, na lei complementar sancionada, que dispõe sobre a organização 

em carreira dos cargos, bem como em outras leis que versam sobre assuntos análogos. A 

Diretora Superintendente disse que foi feito o cálculo atuarial somente para a lei que dispõe 

sobre a Guarda Municipal e que para as outras leis não foi feito o referido cálculo, pois não foi 

solicitado pelo Poder Executivo. Ficou decidido que será encaminhado ofício do Conselho de 

Administração ao Prefeito Municipal, alertando sobre a falta do referido cálculo atuarial nas 

leis que tratam sobre concessão de benefícios ou vantagens aos segurados em atividade e sua 

extensão aos segurados inativos e pensionistas, inclusive organização em carreira de quaisquer 

cargos. A Diretora Superintendente informou que será realizada no dia 30 de março de 2020 a 

audiência pública da Maringá Previdência, às 14 horas, no Auditório Hélio Moreira, no Pa 
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Municipal. Ficou decidido que no dia da audiência pública, às 9 horas, será realizada reunião 

dos conselheiros administrativos e fiscais e Secretários Municipais com o Atuário Luiz Claudio 

Kogut. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, 
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MARINGÁ 

CONVOCAÇÃO 

Decreto Municipal n°1.056/2009, artigos 10, 11 e 12 

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Data: 04/03/2020 

Início: 8h15 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

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

ordinária, a tratar dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Resultados da Assembleia Geral de Cotistas dos Fundos GGR Prime I FIDO; W7 

FIP Multiestratégia e Osasco Properties FII; 

Resultado da auditoria referente à certificação aos requisitos do Pró-Gestão; 

Aprovação de alterações no organograma; 

Comitê de Investimentos: Parecer n° 11/2020 - referente aos recursos alocados no 

mês de fevereiro, Parecer n° 12/2020 — proposta de realocação de recursos; 

Alteração no calendário de reuniões; 

Assuntos gerais. 

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

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

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

www.maringaprevidencia.com.br  — contato@maringaprevidencia.com.br  
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO 
GGR PRIMEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

CNN N9  17.013.985/0001-92 ("FUNDO") 

DATA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada em primeira convocação, no dia 17 de fevereiro de 
2020, às 14:00 horas, no Hotel Tryp, localizado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua lguatemi, 
n2  150 — Itaim Bibi. 

CONVOCAÇÃO: Realizada no dia 04 de fevereiro de 2020, em atenção a solicitação de Cotista 
titular de mais de 5% (cinco por cento) de cotas do Fundo. O administrador do Fundo, CM Capital 
Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrito no CNP1 sob o 
n°02.671.743/0001-19 ("Administrador"), encaminhou o edital de convocação da assembleia 

aos cotistas por correio eletrônico, nos termos do item 16.5 do regulamento do Fundo. 

PRESENÇA: Presentes os cotistas representando 89,20% (oitenta e nove inteiros e vinte 
centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, conforme assinaturas apostas na lista de 
presença, assim como os representantes legais do Administrador e da Aurora Capital Gestora 
de Recursos Ltda., gestora do Fundo ("Gestora"). 

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os cotistas presentes elegeram, por unanimidade e sem ressalvas, o 
Sr. Alexandre Costa Rangel, como presidente da mesa; e a Sra. Meire Pereira, como secretária 
da assembleia. 

ORDEM DO DIA: 

(1) 	Apresentação, pela Gestora, dos resultados, diligências, medidas mitigadoras e 
estratégias de gestão até então adotadas pela Gestora, referente ao plano de recuperação 

dos créditos aprovado pelos cotistas em Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 21 
de dezembro de 2018; 

(IQ 	A Apresentação dos resultados e atualização das estratégias que estão sendo adotadas 
pelos escritórios de advocacia que patrocinam as ações judiciais de execução, 
relacionadas aos ativos inadimplentes do Fundo; 

Substituição do Gestor do Fundo; e 

Autorização ao Administrador do FUNDO para adotar todas as medidas necessárias à 
adequada implementação das deliberações que vierem a ser tomadas referente aos itens 
acima. 

Inicialmente, o Administrador esclareceu que, para fins do cálculo do Quorum de Instalação e 

Deliberação da presente Assembleia, foram considerados presentes os Cotistas que 
apresentaram procurações e/ou documentos que demonstrem os devidos poderes de 

representação do Cotista, bem como seu documento de identificação. 

Instalada a assembleia e autorizada, por unanimidade e sem ressalvas, a lavratura da ata de 
forma sumária, foram iniciados os trabalhos com a finalidade de deliberar sobre as matérias 
constantes da Ordem do Dia, conforme seguiu-se abaixo: 
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DELIBERAÇÕES: 

Apresentação, pela Gestora, dos resultados, diligências, medidas mitigadoras e 
estratégias de gestão até então adotadas pela Gestora, referente ao plano de 

recuperação dos créditos aprovado pelos cotistas em Assembleia Geral de Cotistas 
realizada no dia 21 de dezembro de 2018; 

Apresentação dos resultados e atualização das estratégias que estão sendo adotadas 
pelos escritórios de advocacia que patrocinam as ações judiciais de execução, 
relacionadas aos ativos inadimplentes do Fundo; 

Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, os representantes da Gestora realizaram apresentação 
de material acerca de todos os resultados, diligências, medidas mitigadoras e estratégias de 
gestão adotadas pela Gestora referente ao plano de recuperação de créditos aprovado na 
Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 21 de dezembro de 2018. Em complemento, 
também foram apresentadas informações a respeito do status atual dos ativos adimplentes que 
compõem a carteira do Fundo. 

Após a apresentação feita pela Gestora, passando ao item (ii) da Ordem do Dia e dada a palavra 
aos representantes dos escritórios de advocacia especializados em recuperação de crédito 
contratados pelo Fundo para atuar na recuperação dos ativos inadimplentes. 

Cada um dos escritórios realizou apresentação detalhada acerca do status da recuperação dos 
respectivos ativos, bem como de todas as medidas e estratégias jurídicas que foram e estão 
sendo adotadas com o intuito de recuperar os valores devidos ao Fundo. 

Por fim, com o intuito de garantir a aplicação das melhores práticas de mercado e, em 
atendimento às diligências que devem ser promovidas, sempre visando zelar e defender os 
interesses dos cotistas, o Administrador informou que o Fundo contratou o escritório de 
advocacia Costa Rangel Advogados, com ampla referência no mercado de capitais, especializado 
nas regulamentações aplicáveis a fundos de investimento, para acompanhar os trabalhos 
realizados na Assembleia com o fim de assessorar o Fundo acerca da conformidade regulatória 
aplicável ao Fundo e aos seus cotistas. 

Substituição do Gestor do Fundo; 

Sobre o item (iii) da Ordem do Dia, o Administrador esclareceu que esta matéria foi incluída na 
pauta da assembleia por solicitação de cotista detentor de mais de 5% (cinco por cento) de cotas 
em circulação do Fundo. 

O Administrador informou, ainda, que não recebeu propostas de gestoras interessadas para os 

serviços de gestão do Fundo. Por força de solicitação de cotista, o Administrador trouxe 
representante de sua gestora para a assembleia, a fim de prestar esclarecimentos, caso 
necessário, no entanto, não se fez necessária a manifestação do mesmo. 

2 



rd Capital 
SECURITIES SERVICES 

Após os esclarecimentos devidos, (I) cotistas titulares de 55,06% (cinquenta e cinco inteiros e 
seis centésimos por cento) das cotas em circulação do Fundo, manifestaram-se pela 
manutenção da Gestora do Fundo; e (ii) cotistas titulares de 44,94% (quarenta e quatro inteiros 
e noventa e quatro centésimos por cento) das cotas em circulação do Fundo votaram pela 
substituição da gestora. Por maioria, portanto, foi rejeitada a ordem do dia e foi mantida a 
Gestora como prestadora de serviço de gestão ao Fundo. Os cotistas Instituto de Previdência 
dos Funcionários Públicos Município de Paulínia, Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Municipais de Barueri — IPRESB e Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre solicitaram 
que ficasse registrada em ata seus votos favoráveis à substituição da Gestora do Fundo. 

(iv) 	Autorização ao Administrador do FUNDO para adotar todas as medidas necessárias à 
adequada implementação das deliberações que vierem a ser tomadas referente aos 
itens acima; 

Por fim, a totalidade dos cotistas presentes aprovou o item (iv) da Ordem do Dia, autorizando o 
Administrador a para adotar todas as medidas necessárias à adequada implementação das 
deliberações que vierem a ser tomadas referente aos itens acima; 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando se manifestar, a 
Assembleia foi suspensa para a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada, foi 
assinada por todos. 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020. 

Alexandre Costa Rangel 
	

Meire Pereira 
PRESIDENTE 
	

SECRETÁRIA 

CM Capital Markets Distribuidora de Títulos 	Aurora Capital Gestora de Recursos Ltda. 
e Valores Mobiliários Ltda. 	 GESTOR 

ADMINISTRADOR 
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ/MF n° 15.711.367/0001-90 

REALIZADA EM . 	....-•111R0 DE 2020 

DATA E HORÁRIO:  Realizada em 21 de fevereiro de 2020, às 10h3Omin. 

II. 	LOCAL: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.900, 10° andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, CEP: 04538-132, na sede da PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira 

administradora do W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no 

CNPJ/ME sob o n° 15.711.367/0001-90 ("Administradora" e "Fundo", respectivamente). 

CONVOCAÇÃO:  Enviada por meio de correio eletrônico a todos os cotistas ("Cotistas") em 06 de 

fevereiro de 2020. 

IV. 	PRESENÇA:  Compareceram os Cotistas detentores de 80,68% (oitenta inteiros e sessenta e oito 

centésimos por cento) das cotas em circulação do Fundo, conforme assinaturas na lista de presença da 

Assembleia do Fundo. Presentes ainda os representantes da Administradora e da Gestora do Fundo. 

V. 	COMPOSIÇÃO DA MESA:  Luis Fernando de Almeida (Presidente); e Larissa Novais Silva 

(Secretária). 

VI. 	ORDEM DO DIA:  Deliberar sobre: 

Aprovação do desinvestimento integral do Fundo por intermédio da W7BZ Holding S.A. 

("Companhia") na Locaweb; 
Tomar conhecimento sobre a marcação a valor justo das ações da Companhia, tendo como base 
o laudo elaborado pelo auditor independente Crowe Horwath Bendoraytes & Cia, relativo a todas 

as Companhias Investidas do Fundo (data-base 31/12/2018); 
Aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativas ao exercício social findo 

em 28 de fevereiro de 2018, bem como as da Companhia (data-base 31/12/2017); 

Aprovação da alteração da composição da Diretoria da Companhia e a consequente adaptação 

no Acordo de Acionista da Companhia e Estatuto Social da Companhia; e 

Autorização para a Administradora do Fundo tomar todas as providências necessárias à 

implementação do item anterior. 

VII. 	DELIBERAÇÕES:  A Assembleia foi instalada com o quorum de 80,68% (oitenta inteiros e sessenta 

e oito centésimos por cento) das cotas subscritas do Fundo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente, 

na qualidade de representante da Administradora do Fundo, convidou o Sr. Renato, representante da 

Gestora do Fundo, o qual realizou uma apresentação detalhada, esclarecendo todos os pontos constantes 

da ordem do dia, sendo posteriormente aberto espaço para a manifestação e esclarecimento de dúvidas 

dos Cotistas, tendo o representante da Gestora do Fundo esclarecido todos os pontos e dúvidas 

levantados pelos Cotistas presentes. Após os esclarecimentos de todas as dúvidas, os Cotistas deliberaram 

conforme a seguir: 



Os Cotistas representando 79,30% (setenta e nove inteiros e trinta centésimos por cento) 

das cotas subscritas do Fundo, ou seja, a maioria dos votos dos Cotistas presentes, nos 

termos do Artigo 20 do Regulamento do Fundo, APROVARAM o desinvestimento integral 

do Fundo por intermédio da Companhia na Locaweb, nos termos da apresentação 

preparada para a presente Assembleia e autorizaram a Gestora do Fundo, na qualidade de 

representante do Fundo, orientarem os membros do Conselho de Administração da 

Companhia por ela nomeados a votarem favoravelmente à venda da totalidade das ações 

da Locaweb detidas pela Companhia, nesta data, em montante suficiente para fazer frente 

às obrigações da Companhia, no valor de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil 

reais), mantendo-se o saldo em ações da Locaweb, a serem vendidas, a critério da Gestora 

do Fundo, que deverá buscar as melhores condições de mercado à época e respeitar os 

limites de liquidez de referidas ações na B3. Os Cotistas representando 1,38% (um inteiro e 

trinta e oito centésimos por cento) das cotas subscritas do Fundo rejeitaram o presente 

item da ordem do dia, tendo o Sr. Francisco, representante do Cotista Barueri, detentor de 

11% (onze inteiros por cento) das cotas subscritas do Fundo, juntamente com os demais 

Cotistas presentes, solicitaram que fosse consignado em Ata o compromisso da Gestora do 

Fundo de apresentar, na próxima assembleia geral de cotistas do Fundo prevista para abril 

de 2020, um plano de ação para a distribuição do resultado da venda das ações 

remanescentes da Locaweb aos Cotistas. 

Os Cotistas presentes declaram ter plena ciência sobre a marcação a valor justo das ações 

da Companhia, tendo como base o laudo elaborado pelo auditor independente Crowe 

Horwath Bendoraytes & Cia, relativo a todas as Companhias Investidas do Fundo (data-base 

31/12/2018); 

Os Cotistas representando 37,84% (trinta e sete inteiros e oitenta e quatro centésimos por 

cento) das cotas subscritas do Fundo, ou seja, a maioria dos votos dos Cotistas presentes, 

nos termos do Artigo 20 do Regulamento do Fundo, APROVARAM as demonstrações 

financeiras auditadas do Fundo relativas ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 

2018, bem como a autorização para a Gestora do Fundo, na qualidade de representante do 

Fundo, votar favoravelmente à aprovação das demonstrações financeiras da Companhia 

(data-base 31/12/2017). Os Cotistas representando 1,38% (um inteiro e trinta e oito 

centésimos por cento) das cotas subscritas do Fundo rejeitaram o presente item da ordem 

do dia e os Cotistas representando 41,46% (quarenta e um inteiros e quarenta e seis 

centésimos por cento) das cotas subscritas do Fundo se abstiveram de votar este item da 

ordem do dia. Foram considerados para o cômputo do quorum de aprovação, apenas os 

votos válidos, não se computando as abstenções. O Sr. Francisco, representante do Cotista 

Barueri, e o Sr. Douglas, representante do Cotista Paulinia, solicitaram que fosse 

consignado em Ata as abstenções de seus respectivos votos com relação ao presente item 

da ordem do dia. 

IV. 	Os Cotistas representando 77,35% (setenta e sete inteiros e trinta e cinco centésimos por 

cento) das cotas subscritas do Fundo, ou seja, a maioria dos votos dos Cotistas presentes, 

nos termos do Artigo 20 do Regulamento do Fundo, APROVARAM a autorização a Gestora 

do Fundo, na qualidade de representante do Fundo, votar favoravelmente à alteração da 

composição da Diretoria da Companhia e a consequente adaptação no Acordo de Acionista 

da Companhia e Estatuto Social da Companhia, nos termos da apresentação preparada 



para a presente Assembleia. Os Cotistas representando 3,33% (três inteiros e trinta e três 

centésimos por cento) das cotas subscritas do Fundo se abstiveram de votar este item da 

ordem do dia. 

V. 	Os Cotistas representando 77,35% (setenta e sete inteiros e trinta e cinco centésimos por 

cento) das cotas subscritas do Fundo APROVARAM a Administradora do Fundo a tomar 

todas as providências necessárias à implementação das deliberações aprovadas nos itens 

anteriores. Os Cotistas representando 3,33% (três inteiros e trinta e três centésimos por 

cento) das cotas subscritas do Fundo se abstiveram de votar este item da ordem do dia. 

VIII. 	ENCERRAMENTO:  Nada mais havendo a tratar, os trabalhos da Assembleia foram 

encerrados, da qual foi lavrada a ata, aprovada e assinada pelo Presidente e por mim, Secretária que 

lavrei a ata versão certidão. 

Luis Fernando de Almeida 

Presidente 

Larissa Novais Silva 

Secretária 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 



OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO — FII 

CNPJ N°  13.000.836/0001-38 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2020 

DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de fevereiro de 2020, às 16:00, na sede da Planner 

Corretora de Valores S.A. ("Administradora"), administradora do OSASCO PROPERTIES 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILLARIO — FII ("Fundo"), na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, n° 3.900, 10° andar, cidade e Estado de São Paulo. 

CONVOCAÇÃO: Enviada por correio eletrônico a todos os coristas do Fundo em 11 de 

fevereiro de 2018, nos termos do Regulamento do Fundo. 

PRESENÇA: Presentes (i) coristas representando 43,76% do total das cotas de emissão do 

Fundo ("Coristas"); (II) representantes da administradora. 

MESA: Sr. Flavio Daniel Aguetoni, como Presidente; e Sr. Luis Fernando de Almeida, 

como Secretário. 

ORDEM DO DIA: 

i) Aprovar a revogação da Cláusula 15.3 do Regulamento do Fundo, cujo teor proíbe a 

negociação das cotas do Fundo em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado; e 

autorização à Administradora do Fundo para praticar todos os atos necessários na 

aplicação das deliberações acima, se aprovadas. 

DELIBERAÇÕES: Submetido à apreciação dos Coristas e prestado os esclarecimentos 

necessários, os Coristas deliberaram: 

i) Os coristas representando 43,52% votaram pela aprovação da revogação da Cláusula 

15.3 do Regulamento do Fundo, cujo teor proíbe a negociação das cotas do Fundo em 

bolsa de valores ou mercado de balcão organizado; e os coristas representando 0,23% 

votaram pela rejeição da matéria. 

Esta página é patte integrante da ata da Assembleia Geral de Corista do Osasto Properties Fundo de Investimento Imobiliário - 
FE, realizada em 28 de fevereiro de 2020. 
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Diante da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (Icvm) n° 472 de 31 de 

outubro de 2008, Art. 18,11 c/c Art. 20, 5 1, II, resta REPROVADA a matéria por falta 

de quórum mínimo estabelecido nos dispositivos mencionados supra. 

Acerca do presente item restou PREJUDICADA a deliberação da matéria, tendo em 

vista a não aprovação do item ( i ) por falta de quOrum mínimo para aprovação. 

7. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, foi a 

mesma lida e assinada por todos os presentes que, achando-a conforme autorizaram sua publicação 

com omissão das assinaturas, em I (uma) vias. Assinaturas: Flávio Daniel Aguetoni — Presidente; 

Luis Fernando de Almeida — Secretário; Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.; e 

Coristas. É cópia fiel da ata lanada em livro próprio. 

Luis Fernando de Almeida 

Secretário 

Esta página e' parte integrante da ata da Assembleia Geral de Calista do Osasco Properties Fundo de Investimento 	- 
FII, meditada em 28 de fevereiro de 2020. 
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PARECER N°011/2020 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos da autarquia informa ao Conselho de Administração que os 

valores referentes a entradas na conta corrente e as contribuições previdenciárias do 

Fundo Previdenciário correspondente ao mês de fevereiro de 2020 foram alocados 

conforme abaixo relacionado: 

CAIXA Fl BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 03/02/2020 2.822,06 

CAIXA Fl BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 05/02/2020 498,18 

CAIXA Fl BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 18/02//2020 406.150,05 

CAIXA Fl BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 28/02/2020 4.063.739,47 

Total 4.473.209,76 

Maringá, 03 de março de 2020. 

Maria Silva a Bar sa Frigo 

Ao Conselho de Administração 
Maringá Previdência 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
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PARECER N° 012/2020 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

O Comitê de Investimentos da autarquia informa que após análise dos investimentos que compõe 

o patrimônio do Fundo Previdenciário e dos resultados dos principais índices de mercado 

financeiro, verificou-se a baixa rentabilidade em sua maioria, devido volatilidade momentânea. Ao 

comparar a rentabilidade dos Fundos em Gestão Estratégica entre as Instituições Financeiras 

CAIXA, BRADESCO, BB e ITAÚ, o Fundo da Caixa apresentou um resultado superior aos demais. 

Desta forma o Comitê propõe ao Conselho de Administração realocação dos recursos aplicados 

no Bradesco Alocação Dinâmica, para o Fundo Caixa Gestão Estratégica, mantendo os recursos 

no mesmo segmento, porém com maior rentabilidade. Informamos que a realocação não será do 

valor integral e restará um saldo pequeno. O Comitê propõe ainda realocar os recursos oriundos 

da Compensação Previdenciária, portanto do Fundo Financeiro alocados no Fundo Caixa IMA-B 

para o Fundo Caixa Gestão Estratégica. 

SAÍDA ENTRADA VALOR 

Bradesco Alocação Dinâmica 

(Fundo Previdenciário) 

Fundo Caixa Gestão 

Estratégica 

R$ 7.200.000,00 

(aproximado) 

CAIXA IMA-B TP RF LP 

(Fundo Financeiro) 

Fundo Caixa Gestão 

Estratégica 

R$ 910.000,00 

(aproximado) 

Maringá, 03 de março de 2020. 

Ao Conselho de Administração 
Maringá Previdência 

Maria SiIv1ia Barbosa Frigo 
Secretária 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
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