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ATA N2  007/2019 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE 

APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIAO - F.A.P.S. 

Aos vinte e dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se na sala de 
reuniões na sede do FAPS os membros titulares do Comitê de Investimento, Sr. José Manoel Caccia 
Gouveia, Sr. Adilson Ferreira de Moraes e Sr. João Marcos Oliveira Dias para tratarem da seguinte 
ordem do dia: 1) Homologação das APR's n° 095 a 115 referentes ao mês de junho de 2019; 2) 
Avaliação do Relatório (On Finance) e da Planilha de investimentos de junho/2019; 3) Análise do 
cenário econômico e perspectivas para os próximos meses; 4) Outros assuntos. 
O Sr, José Manoel Cáccia Gouveia, assumiu a presidência da mesa dando início aos trabalhos com a 
avaliação e aprovação das APR's n° 095 a 115 referentes ao mês de junho de 2019 as quais serão 
levadas para avaliação final do Conselho de Administração. Em seguida foram analisados o Relatório 
de Investimentos (On Finance) e a Planilha de Investimentos do mês de junho/2019, onde foi 
destacada a rentabilidade da carteira de investimentos do FAPS, que fechou o mês com rentabilidade 
de 1,41% frente a uma meta atuarial de 0,50%, portanto, superando seu índice de referência. O 
cenário interno positivo contribuiu de forma significativa para o resultado percebido, refletindo a 
confiança dos investidores no avanço da agenda de reformas, especialmente, a da Previdência que 
abre caminho para ajustes importantes para a boa fluência da economia do País, o resultado desses 
eventos não poderia ser diferente, todos os indicadores que compõe a carteira do FAPS 
apresentaram variação positiva consolidando o desempenho positivo dos investimentos do FAPS. A 
nota negativa fica, mais uma vez, para o bloco de fundos estressados que segue lógica "paralela" ao 
mercado convencional devido às suas peculiaridades, neste exercício o fundo SÃO DOMINGOS Eh, 

CNPJ: 16.543.270/0001-89 em função do processo de reavaliação de sua carteira, que será realizada 
pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), de acordo com o Ofício n2  136/2018/CVM/SIN/GIES 
terá seus ativos refletindo os valores das respectivas datas de aquisição, conforme FATO RELEVANTE 
publicado pelo seu Administrador em 13.06.2019. Este processo gerou uma desvalorização de 42% 
nas cotas do Fundo e o FAPS absorveu uma perda na ordem de R$ 1.977.175,78 (Um milhão 
novecentos e setenta e sete mil cento e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Além deste, 
o Fundo AQ3 RENDA Fll, CNPJ: 14.069.202/0001-02 também apresentou desvalorização na ordem 
de 12,52% no valor de suas cotas em função da execução de um ativo que compunha o fundo, o qual 
foi removido da carteira ocasionando a desvalorização supracitada, conforme FATO RELEVANTE 
publicado em 13.06.2019. Vale ressaltar que estes dois fundos são oriundos do processo de 
liquidação do Fundo TERCON FIC FIM (WINGS FIC FIM), CNPJ: 26.845.639/0001-61 determinada pela 
CVM em fevereiro deste ano e que, desde então, só apresentaram rentabilidades negativas, 
confirmando as expectativas deste Comitê sobre a baixa possibilidade de retorno do capital investido 
naquele fundo. 
Obs: Tendo em vista a recente liquidação do Fundo TERCON FIC FIM (WINGS FIC FIM) o exercício do 
pedido de resgate total das cotas anteriormente solicitado restou prejudicado uma vez que ele não 
se estende aos fundos investidos dos quais o FAPS recebeu cotas, são eles: WNG FIC FIM, CNPJ: 
26.845.639/0001-61; AQ3 RENDA FlI, CNPJ: 14.069.202/0001-02 e SÃO DOMINGOS FII, CNPJ: 
16.543.270/0001-89 e, por este motivo, o Comitê de Investimentos formalizará em 23.07,2019 o 
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pedido de resgate total das cotas dos referidos fundos. Em que pese o direito ao exercício do resgate 

previsto no Regulamento é mister registrar que os fundos encontram-se ilíquidos e com prazos de 

resgate a serem cumpridos, fatos estes que tornam o cumprimento destas solicitações 

consideravelmente improváveis dada a atual situação de caixa de cada um. 

Em relação dos fundos INCENTIVO MULTI. 1 FIDC, CNPJ: 10.896.292/0001-46 e INCENTIVO MULTI.lI 

FIDC, CNPJ: 13.344.834/0001-66 - O FAPS encaminhou o Ofício n2  57/2019 ao Administrador dos 

fundos ( Ril Investimentos) com cópia para a CVM, solicitando a chamada de uma AGC - Assembleia 

Geral de Cotistas - para tratamento dos seguintes assuntos: 

1- Apresentação da atual situação dos Fundos; 

II- Situação de caixa; 

III- Abertura do lastro das operações; 

IV- Ações judiciais tomadas para execução das garantias; 
V- Avaliações sobre ações para responsabilização dos gestores, administradores e custodiantes; 

VI- Distribuição do caixa líquido; 

VII - Emissão de Extratos pendentes -Atualização; 

A pauta sugerida tem por objetivo esclarecer vários aspectos sobre a gestão do Fundo, bem como o 

andamento destas demandas considerando que houve perda significativa de dados e informações 

importantes durante o processo de liquidação da Gradual (antigo Administrador), sendo este o 

primeiro contato efetivo dos cotistas com o atual administrador desde a sua assunção ao cargo em 

28.03.2018. A solicitação foi respondida e a AGC agendada para o dia 08.08.2019 no Rio de Janeiro. 

O Relatório e a Planilha de Investimentos do mês de junho/19 foram avaliados e serão submetidos à 

análise final do Conselho de Administração. 

CENÁRIO ECONÔMICO E PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS MESES: O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) de junho teve variação de 0,01% e ficou 0,12 ponto percentual (p.p.) 

abaixo da taxa de maio (0,13%). A variação acumulada no ano foi de 2,23% e a dos últimos doze 

meses recuou para 3,37%, abaixo dos 4,65% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em 

junho de 2018, a taxa fora de 1,26%. O Brasil registrou queda no superávit comercial de junho em 

relação ao ano anterior, mas o governo melhorou a estimativa para o saldo total de 2019, puxada por 

uma piora mais acentuada no desempenho esperado para as importações, em meio à persistente 

fraqueza da atividade econômica. Em junho, o país teve superávit comercial de 5,019 bilhões de 

dólares em junho, recuo de 4,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, mostraram dados 

divulgados pelo Ministério da Economia. As exportações somaram 18,047 bilhões de dólares no mês, 

queda de 0,8% na comparação anual pela média diária, enquanto as importações alcançaram 13,027 

bilhões de dólares, alta de 0,5%. No semestre, o país acumulou um superávit comercial de 27,130 

bilhões de dólares, recuo de 8,9% sobre igual intervalo do ano passado, também pela média diária. 

IBOVESPA: O semestre de fortes emoções para o Ibovespa acabou com um desfecho feliz para os 

investidores. O índice fechou os primeiros seis meses do ano com uma alta de 14,9%, contra 20,8% 

no semestre passado, levando a Bolsa a terminar acima dos 100 mil pontos. Ao mesmo tempo, o 

dólar teve um movimento bem menos expressivo. Em relação ao real, a moeda norte-americana 

desvalorizou 0,87%. Os primeiros seis meses de 2019 foram marcados positivamente pelo avanço da 

reforma da Previdência, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC) e chegou à Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Apesar dos atrasos no cronograma, o 

mercado ainda está otimista e grande parte dos players esperam que a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 006 seja votada na Câmara antes do recesso parlamentar. Da agenda brasileira no 
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G20, o destaque ficou por conta do acordo comercial acertado entre Mercosul e União Europeia, 

após 20 anos de negociação. O lbovespa subiu 0,24%, a 100.967 pontos e fechou o mês com alta 

acumulada de 4,06%. PROJEÇÕES: Os economistas passaram a ver mais afrouxamento monetário 

neste ano e no próximo, em meio a estimativas cada vez mais fracas para o crescimento do Brasil, de 

acordo com a pesquisa Focus do Banco Central divulgada em 01 de julho de 2019. O levantamento 

semanal apontou que o mercado passa a ver taxa básica de juros Selic a 5,50% em 2019. Atualmente 

a Selic está no piso histórico de 6,5 por cento. A expectativa de alta para o Produto Interno Bruto 

(PIB) em 2019 recuou de 0,87% para 0,85%. Há quatro semanas, a estimativa de crescimento era de 

1,13%. Para 2020, o mercado financeiro manteve a previsão de alta do P18 em 2,20%. Apesar de o 

mercado ter previsto um P18 abaixo de 2% ainda em abril, o Banco Central só diminuiu sua previsão 

oficial desse patamar na última quinta-feira (27/06). Agora, o BC prevê um crescimento de 0,8%, 

mais alinhado com o que tem sido visto no Focus. Diante do exposto, este Comitê manterá a 

observação ao mercado e o acompanhamento da estratégia atual que vem se mostrando eficiente e 

com retorno financeiro aderente às expectativas deste colegiado. 

OUTROS ASSUNTOS: O Sr. José Manoel Caccia Gouveia tomou a posse da palavra para tratar os 

seguintes assuntos: 

1- FUNDO GERAÇÃO DE ENERGIA HP, CNPJ: 11.490.580/0001-69-  Em AGC ocorrida em 24.06.2019 

na sede do Administrador, foram tratados, entre outros assuntos, o plano de liquidação do fundo 

apresentado pela Gestora o qual prevê o prazo de duração indicado para a finalização de sua 

liquidação, assunto aprovado com ressalvas pela maioria dos cotistas. 

II- INCENTIVO 1 MULTISSETORIAL Série "A", CNPJ: 10.896.292/0001-46 - Nos meses de Maio e 

Junho de 2019 os extratos do Fundo Incentivo 1 Multissetorial - Série "A" (que desde a constituição 

da Provisão de Devedores Duvidosos - PDD ocorrida em Julho de 2017 demonstrava apenas o saldo 

de cotas do FAPS) apresentaram saldo negativo, o que não confere com a realidade, pois não houve 

resgate ou liquidação das referidas cotas. Diante do exposto foi encaminhado pela direção desta 

Autarquia previdenciária o Ofício n2  063/2019 em 19.07.2019 solicitando esclarecimentos ao 

Administrador quanto às providências em relação a esta demanda, uma vez que tal evento traz 

implicações no registro das informações e relatórios enviados mensalmente aos órgãos reguladores e 

fiscalizadores - solicitação não atendida até a edição desta Ata. Nada mais a ser tratado, foi 

franqueada a palavra a quem quisesse fazer uso, mas ninguém o fez, sendo assim, os trabalhos foram 

encerrados pelo Sr. José Manoel Caccia Gouveia às dez horas e dezoito minutos. Eu, João Marcos 

Oliveira Dias - secretário designado - lae.[ a presente ata, a qual após lida e aprovada será assinada 

por todos os membros. 

L MAJDEL CACÇIA GOUVEIA 

Presidénte 

JOÃO MÁ,' COS OLIVEIRA DIAS 	 ADILSON FERREIRAtE MORAES 
/ membro 	 membro 
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OFÍCIO FAPS: 063/2019. 

São Sebastião, 19 de julho de 2019. 

À RJI CFVM. 

A/c: Área de Administração Fiduciária 

À Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

A/c: Gerência de Investimentos Estruturados - GIES 

De: Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de São Sebastião - FAPS 

Ref: Fundo INCENTIVO MULTI 1 FIDC - CNPJ: 10.896.292/0001-46 (Série "A") 

O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO SEBASTIÃO - FAPS, 

inscrito no CNPJ sob o n°.: 46.482.832/0001-92, na condição de cotista do fundo: INCENTIVO 

MULTI 1 FIDC (Série "A"), inscrito no CNPJ sob o n°.: 10.896.292/0001-46 administrado pela 

Gradual CCTVM até sua liquidação e, atualmente, administrada e gerida pela RJI CTVM vimos 

por meio deste solicitar esclarecimentos quanto ao valor negativo demonstrado nos extratos 

dos meses de Maio e Junho de 2019 (em anexo). Como pode se verificar os valores não estão 

apenas negativos, mas evoluindo de um mês para o outro, o que não poderia ocorrer em 

situações normais. Dada a urgência e relevância do assunto, em função das obrigações deste 

RPPS em manter a correção das informações enviadas à Secretaria de Previdência e demais 

órgãos fiscalizadores, requeremos um parecer no período mais breve possível para que a 

ordem seja mantida e para evitar eventuais prejuízos às obrigações deste Fundo 

Previdenciário. 

Att. 

/JêoeWaccGouveia 
çrdoF 

FUNDO DE AP 1Drcti 	ENSDES DOS SERLQORES DE SÃO SEBASTIÃO - FAPS 

(OSEBASUÃO PR EV) 

 

 

Luiz Carlos Biondi 
Presidente 
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(0,1156) 1,7007 5,4509 

Ano (%) 	12 Meses (%) Mês (%) 

Incentivo FIDC Multisetorial 1 - Serie A 

(3,1768) 

0,5430 2,5932 6.3704 

1,3295 11,7264 27,3362 

IBOVESPA 

DO LAR 

IBOVESPA MEDIO 

Extrato Consolidado de Clientes 

Incentivo FIDC Multisetorial 1 - Serie A 

Período 02/0512019a 31/05/2019 

Data: 07/0612019 

Hora: 13:27:50 

Pág: 1 	1 

F A P Serv. Munic. Sao Sebastiao 
CNPJ :46482.83210001-92 

Rua Expedicionarios Brasileiros, 125 
	

Centro 

Sao Sebastiao SP 	11600000 

Data Descrição Valor Bruto IR [DF Valor Líquido Cota Utilizada Qtde de Cotas Saldo Cotas 

30/04/2019 Saído Anterior -172.03500 0,00 0,00 -172.035,00 (442,28165527) 388,97160000 388,97160000 

31/05/2019 Saído Bloqueado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000000 0,00000000 388,97160000 

31/05/2019 Saldo Disponível -177.499,87 0,00 0,00 -177.499,87 (456,33116745) 388,97160000 388,97160000 

Resumo Consolidado 

Descrição 	real 	 Qtde de Cotas 

Saldo Anterior -172.035,00 388,97160000 

Aplicações 0,00 0,00000000 

Resgates 0,00 0,00000000 

IR Resgate 

IOF Resgate 0,00 0,00000000 

IR Lei 9.532 0,00 0,00000000 

Saldo Total (177.499,87) 388,97160000 

Saldo Bloq. 0,00 0,00000000 

Saldo Disponível (177.499.87) 388,97160000 

Pág: 1 1 1 



Incentivo FIDC Multisetorial 1 - Serie A 
(3,4147) 

CDI 

0,4688 

80 VESPA 
4,0575 

DOLA 

(2,7533) 

iBøÉSpÁ.:Mb'I 

3,7966 

3,0742 

14,8824 

(1,0994) 

15.9662 

6,3450 

40,6892 

(0,5 166) 

41,6284 

Mês (%) 
	

Ano (%) 	12 Meses (%) 

Extrato Consolidado de Clientes 

Incentivo FIDC Multisetorial 1 - Serie A 

Período: 0310612019a 28/06/2019 

Data: 	04/07/2019 

Hora: 	18:04:33 

Pãg: 	1 	1 

F A P Serv. Munic. Sao Sebastiao 
CNPJ :46.482.832/0001-92 

Rua Expedicionarios Brasileiros, 125 
	

Centro 
Sao Sebastiao 	SP 11600000 

Data 
	

Descrição 	 Valor Bruto 	IR 	IOF Valor Liquido 	Cota Utilizada 	Qtde de Cotas 	 Saldo Cotas 

3110512019 Saldo Anterior 	 -177,499,87 	000 	0,00 	-177.49987 	(456,33118745) 	38897160000 	 388,97160000 

28106/2019 Saldo Bloqueado 	 0,00 	0.00 	0,00 	 0,00 	0,00000000 	 0,00000000 	 388,97160000 

28/0812019 Saldo Disponível 	-183.560,91 	0,00 	000 	-18356091 	(471,91339588) 	388,97160000 	 388,97160000 

êStïjiiô:CoÁsóIidãdó 

Descrição 	real 	 Qtde de Cotas 

Saldo Anterior -177.499,87 388,97160000 

Aplicações 0,00 0,00000000 
Resgates 0,00 0,00000000 
IR Resgate 
IOF Resgate 0,00 0,00000000 
IR Lei 9.532 0,00 0,00000000 

Saldo Total (183.560,91) 388,97160000 

Saldo BIoq. 0,00 0,00000000 

Saldo Disponível (183.560,91) 388,97160000 

Pág: 1 1 1 



19107/2019 	 Porta! da Sociedade - Minhas Solicitações 

BRASIL 	Serviços Barra GovSr 

(HTTP:I/BRASILGOVSR) 

r para o conteúdo 1 Ir para omenu 2 Ir para abusca 3 
lr para orodapé 4 

ACESSIBILIDADE {HTrPS://WVÇWSERVICO&GOV.BR/PAGINA-TEMATICAJACE  
ALTO CONTRASTE 

MAPA DO SUE (HTTPS://XPYIWSERV9COS.C-0vBRtPAGlNA-TEMATlCAJMAPA  

MENU Portal de Serviços 
(https:/Ien'wservicognvbr/?pk_campaign-togo) 

Cusear 
	

Q 

	

https:/tsoticitacao.servicos.govbr/processos) 
	

(hps://soUcitacaaseMcos.govbr/compromissos) 

(https://portaLbrasiLcidadao.govbr/servicos-ddadao/areacicacjao) 	 (https://soUcitacao.ser'Acos.govbr/protocoto) 

(https:J/soticicaoseMcosgovbr/auth/1ogout) 

VOCÊ ESTÁ AQUI: PÁGINA INICIAL (HTFPS:/fWWW.SERVICOS.GOVSR) » MINHAS SOLICITAÇÕES O 

Minhas Solicitações 

Veja todas as soucitações que ainda estão em tramitação. 

Pessoa Fisica 

Concluídas 
	

Em andamento 	 Pendentes para você 

Pesquisa avançada 

Data da 

Nome do requisição 

Nt do Protocolo 
	serviço 
	

Fase 	Oque fazer 

CVM - 
2 

000478,0012204/2019 Protocolo 19/07/2019 
Analisar 

VER (IPROCESSOS/6A7CE3Fs-Es50-4EFE-A7o52FcA8Dc8029) 

Digita' 

Voltar pare o topo 

LEDES SOCIAIS 

no 
Ç (whatsapp://send?text=http://servicos.govtr%venha 
:onhecer o novo Portal de Serviços!) 

IUSCAR SERVIÇOS 	BUSCAR SERVIÇOS 	DESEMPENHO DOS 	FALE CONOSCO 
'OR 
	

PARA 	 SERVIÇOS 
Dê sua opinião sobre o 

Portal! 



19/07/2019 Gmail - Novas notícias em sua solicitação do serviço público. 

João Marcos Oliveira -cjoaodofapsgmaiLcom> 

Novas notícias em sua solicitação do serviço público. 
1 mensagem 

notificacaoservicos.gov.br  cnotifloacaoservicos.gov.br> 	 19 de julho de 2019 16:19 
Para: joaodofapsgmail.com  

Olá João Marcos Oliveira Dias, 

Informamos que sua solicitação do serviço público se encontra na fase de atendimento Analisar. 

Nome do Serviço: CVM - Protocolo Digital 
Protocolo: 000478.0012204/2019 

Clique aqui para mais informações de sua solicitação. 

Att, 
Equipe de atendimento. 

'lNSTÉRIO DA 

ECONOMIA 

PÁTRIA AMADA 

B
c
RASIL
VER?C E.Ft.:i 

Esta é uma mensagem automática e não deve ser respondida. Para mais informações do serviço dique aqui. 

httPS:Ilmail-googie.COM/maillu/O?ik=tl1106ab52f&view=pt&search=aif&permthid~thread-f~/~3A1639515653539141962&simpl~msg-f~/~3A163951 56... 111 



ATA DA AGE - CONSULTA FORMAL 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - CNPJ/MF N°15.461.07610001-91 

A ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, na Praça Pio X. n° 55, 110  andar]  Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o o° 

28,048.78310001-00 ('ELITE"), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS, inscrito no CNPJ/MF sob o o° 15.461076/0001-91 ("Fundo"), vem consolidar 

na forma de ATA] o resultado da Consulta Formal enviada em 04/06/2019 através de correspondência 

eletrônica enviada a cada um dos cotistas, com prazo para resposta de 19106/2019. 

Na AGE ocorrida em 16/04/2019, os col.islas decidiram pela alteração do Regulamento do 

Fundo, extinguindo-se o Comitê de Investimentos e criando o Comitê de Acompanhamento, que não teria 

poder deliberativo, mas sim de monitoramento do Fundo, Nesta assembleia, não foi deliberada a forma de 

funcionamento do Comitê de Acompanhamento recém-criado. Decidiu-se que o administrador ida 

elaborar tal estrutura, submeter à apreciação do gestor, e por fim] submeter à Assembleia dos Cotistas. 

A Consulta Formal de 19/05/2019 teve o objetivo de permitir aos cotistas conhecer as regras 

propostas, votando se concordam com a sua inserção no Regulamento do Fundo, se não concordam ou 

se abstém na matéria. 

Cotistas detentores de 66,13% das cotas do FUNDO enviaram seus votos, O total de 38,98% 

votou a favor das regras de funcionamento do Comitê de Acompanhamento, enquanto 27.15°/o dos votos 

foram contra. 

Embora a maioria das manifestações tenham sido pela aprovação das regras do novo Comitê de 

Acompanhamento, a matéria envolve alteração do texto do regulamento e, portanto, seria necessário 

aquiescência de, no minimo, metade das cotas emitidas. Como a aprovação não alcançou o quórum 

qualificado, o texto não foi aprovado. 

O Comitê de Acompanhamento ainda necessita que suas regras de funcionamento selam 

estabelecidas. Desta forma, a administradora retrabalharà sua proposta e irá apresentá-la para aprovação 

dos cotistas em oportunidade futura. 

Rio de Janeiro. 26 de junho de 20\9 

Net n Medaw'-r 	 Flavia Rosa 

ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 



FATO RELEVANTE  

BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ sob o n° 12.312.767/0001-35 

("Fundo") 

Prezados(as) Srs.(as), 

Em cumprimento ao artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°578, de 30 de agosto de 

2016, o Fundo, por intermédio do seu administrador fiduciário vem, pela presente, comunicará V.Sas. que 

ainda não foi possível reavaliar os investimentos do Fundo que devem ser reconhecidos por seu valor 

justo na data-base de 28/061/2019, em virtude do atraso na elaboração do laudo de avaliação. 

Diante disso, informamos que todos os esforços e diligências estão sendo empenhados pelo gestor e pelo 

administrador fiduciário para que, na menor brevidade possível, seja contratado a empresa independente 

avaliadora para a elaboração do laudo de avaliação do Fundo. 

As cotas do Fundo continuam sendo calculadas e divulgadas com base na última avaliação efetuada, mas 

poderão ser futuramente reprocessadas, dependendo do resultado do laudo de avaliação a ser elaborado. 

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2019 

Atenciosamente, 
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RESULTADO AGQ 
Deliberações da Assembleia 

Quanto ao irem 1 da ordem do dia (indicações apresentações e substituição do ØNY Me/loa na qualidade de 

administrador, distribuidor e escriturador do Fundo, bem como a apresentação e substituição da custódia do 

Fundo), como não houve indicações de potencial predador de serviço, o tem restou prejudicado e retirado 

de paula. 

Com relação ao liam 2,  incluindo os seus subitens  do ordem do dia, o i tem lei dividido primeiro para que os 

cotistas apresentassem todas as dúvidas envolvendo o piano para liquidar o Fundo para, após sanadas as 

dúvidas, passar para deliberação. 

Passado para deliberação do item. considerando os questionamenlos apresentados, os constas solicitaram 

que as aprovações sejam feitas com as seguintes ressalvas: ai discordam que seja realizado qualquer 
pagamento ao Antigo Gestor; b) não podem realizar aportes dada a legislação que estão submelidos;e e) o 

tem 23. somente servirá para a execução de item 2.2,, caso a 53 exija alguma alteração em Regulamento 

para manutenção dos registros das cotas na clearing. 

Considerando 'os 450% •uatro vír'uia oin.uenta -ar cento das co as subscritas se abstiveram d 

votar, restando assim o quórum de aprovação de 60,67% (oitenta e nova vírgula sessenta e sete por 

cento) das cotas subscritas do Fundo a integralidade do Plano (ressalvado o pagamento ao Antigo Gestor, 

bem como a impossibilidade dos cotistas realizarem novos aportes de recursos no Fundo e o item  2,3, 

comente servirá para a execução do hera 2.2.. caso a 83 assim entenda necessária alguma alteração no 

Regulamente para manutenção do registro das cotas na clearing, conforme a seguir; 

2.1. que todas as despesas do Fundo, incluindo aquelas previstas na página 64 do Plano de 

Desinvestimento, sejam pagas diretamente pelo Fundo ou diretamente pela sua investida e, 

inclusive, que es dividendos sejam destinados ao pagamento dessas despesas, era exceção 

ao previsto no Artigo Lido Regulamento do Fundo; 

2.1,1. as despesas envolvendo a contratação de auditoria e laudos de avaliação para o 

Fundo sejam pagas diretamente pelo Fundo ou diretamente pela sua investida e, inclusive, o 

pagamento dessas despesas á prioritária ao pagamento de quaisquer outras despesas; 
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22. a manutenção dos registros das colas em clearing (antiga GETIP e atual 63) pelo 

periodo do prazo do plano de liquidação do Fundo, ou seja 29 de junho de 2021, podendo 

ainda ser prorrogado até 29 de junho de 2023, a critério do Gestor. 

2.3. o Administrador proceda com Ato do Administrador para efetivar quaisquer alterações 

necessárias para a execução do PianÕ 

Dessa forma, o tem restou aprovado. 

Sobre o item 3 considerando que 2220% (vinte e dois vírqula vinte por cento) das cotas subscritas se 

abstiveram de votar foi retirado esse percentusi do cômputo. Passando assim a ter o quórum de: íi} 

95,50% (oitenta e cinco vir ula em venta 'ar cento das cotas do Fundo a rovado e li 7 

cento) das cotas do Fundo reprovado.  

Representantes do Atual Gestor: Rafael Espinola de Vasconcelos (titular) e Rafael Marques Coelho 

(suplente): em substituição ao membro Carlos Alexandre Praia Hodriques de Carvalho, o Instituto de 

Previdència de Roraima— !PER (titular). 

No que tange ao Item 4 o Atual Gestor trouxe as informações que envolvem a ação de execução para que 

todos os cotistas tivessem as mesmas informações, não obstante o acm ser apresentado nas reuniões 

quinzenais entre os colidas e o gestor,  

O hem 5  a Presidente iez referencia a atualização já informada sobre o tema no item 2. 

No que tange ao item, matéria restou prejudicada. 

O 11cm restou aprovado com a eleição do seguintes membros do Comité de Investimentos do Fundo: 
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