
ilva Neves 
ente 

3r1  

Cinthia So s Amboni 
Me ro 

Comitê de Investimentos 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA MARINGÁ 
PREVIDÊNCIA. As quatorze horas, do dia vinte e dois de março do ano de dois mil e 
dezenove, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá Previdência, ordinariamente, 
com a presença dos membros: José da Silva Neves (presidente), Maria Silvana Barbosa 
Frigo (secretária), Cinthia Soares Amboni e Ademir Aparecido Antonelli. Iniciado os 
trabalhos o presidente saudou e agradeceu a presença de todos. Após foi lida e aprovada 
por todos a ata da reunião ocorrida dia sete de março. No dia dezenove do corrente mês 
ocorreu a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES — ÁTICO 
FLORESTAL CNPJ/MF n° 15.190.417/0001-31, a qual os membros deste comitê 
participaram via call, sendo que entre os itens da pauta os mais relevantes tratavam da 
substituição do Administrador e Gestor do Fundo. Apresentaram propostas as empresas: 
Terra Investimentos DTVM Ltda, administradora de Fundos de Investimentos e a empresa 
Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda para assumir a gestão do Fundo Mico. Ficou 
decidido na assembleia conforme consta na ata da mesma que quanto a deliberar pela 
substituição do Administrador e/ou custodiant.3(s) e/ou distribuidor e/ou escrituração para o 
Fundo, por outros, considerando as propostas apresentadas, considerando o pedido 
manifestado pelos cotistas para a manutenção do BNY Mellon no cargo de administrador 
fiduciário, inclusive para viabilizar a troca da gestão do Fundo, o item restou prejudicado. 
Quanto a substituição do atual Gestor, conforme propostas recebidas, os Cotistas por 
unanimidade dos presentes, ou seja cotistas representando 87,64% (oitenta e sete vírgula 
sessenta e quatro por cento) do total das cotas subscritas do Fundo solicitam que reste 
manifestado em ata que, considerando as circunstancias do Fundo e que não foram 
apresentados proponentes que atendam aos requisitos previstos no § 2° do art. 15 da 
Resolução CMN n° 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN n°4.695/2018, 
tomaram a decisão que, a seu ver, tem por finalidade mitigar ou minorar as perdas do 
patrimônio por eles investidos. Dessa forma os cotistas votaram favoráveis a substituição 
do atual gestor pela QUELUZ, nos termos da proposta apresentada, condicionada 
entretanto a aprovação da CVM para que ocorra a efetiva substituição. Em seguida a Sra 
Cinthia explanou sobre a reunião do comitê de investimento do BR Hotéis no qual a 
Maringá Previdência faz parte realizada no dia 21 de março último na qual foi decido 
alterar a função do referido comitê de deliberativo para consultivo devido a complexidade 
de tomada de decisões que devem ser deliberadas por todos os cotistas em assembleias, 
orientação inclusive de representantes da CVM, em palestra ministrada no evento sobre 
investimentos ocorrido na cidade de Florianópolis/SC no qual os membros do comitê do 
Fundo estavam presentes, com isso será convocada uma assembleia em curto prazo de 
tempo para tratar do assunto referente ao Fundo BR Hotéis. A Sra. Maria Silvana informou 
que será efetuada alteração da Política de Investimentos de 2019, afim de, adequar às 
exigências da Resolução CMN n° 4695/2018. Ficou também da Sra. Maria Silvana entrar 
em contato com o gestor do Fundo W7 para saber informações quanto às negociações 
dos ativos que compõe o Fundo e quanto à reavaliação das cotas pois havia sido 
informado pelo gestor que seria realizada em fevereiro passado, bem como convidar os 
representantes da Graphen, gestora do Fundo BR Hotéis para uma explanação a respeito 
do Fundo aos conselheiros, diretoria e comitê desta autarquia. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, 
segue devidamente assinada. 
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