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Ao quinto dia do mes de dezembro de dois mil e vinte dois (05/12/2022), as 

nove boras (09:00 hrs.) nas dependencias da Camara Municipal desta cidade 

de Joao Ramalho/SP, situado na Rua Benedito Soares Marcondes, n. 300, 
Centro, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho 

Deliberativo da Previdencia Social de Joao Ramalho/SP, Sra. Mieko Maria 

Jose Takaliaia, Si. Alessandio Rodngueb, Si. Maicou Feinaiido Ribeiio e, 
Sra. Eliza Mara de Freitas Braz, ausente o Sr. Sergio Roberto Vanzella por 

problemas de saude e, Membros do Comite de investimentos Sr. Rodrigo 

Busquete Bezerra, Armelise Aparecida Pacifico e Anderson Jose dos Santos, 
con forme previa convocaeao feita pelo Presidente Aparecido Alves Pibeiro. 
Cuja pauta e a seguinte: discussao acerca da CONVOCAQAO DA 

ASSEMBT ETA GERAT, EXTRAORDTNARTA DE COTTSTAS - GGR 

PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

CNPJ N° 17.013.985/000N92 ^ EDITAL DE CONVOCAgAO 08 (oito) DE 

DEZEMBRO DE 2022 (dois mil e vinte e dois). Iniciada a reuniao o Sr. 
Presidente franqueou a palavra ao Sr. Rodrigo Busquete Bezerra, Presidente 

do Comite de Investimentos que fez as explana9oes necessarias acerca do 

assunto a ser tratado para melhor discemimento dos Conselheiros presentes 

com o fito da melhor orientagao do voto. O Sr. Rodrigo iniciou sua fala 

explan ando sobre a Assembleia Geral de Cotistas do Fun do GGR PRIME 

que ocorrera na data de oito de dezembro de 2022 de forma virtual, fazendo 

a leitura das Paulas cuja ordem do dia da Assembleia e a seguinte: “(i) A
apresentagao, pela Gestora do Fundo, do Plano de Continuidade de Liquidagdo, com afinalidade 
de liquidar o Fundo GGR PRIME, a fim de obter a recuperagdo dos ativos, queformam a carteira 
integralmente wadimplente e com agoes judicials para recuperagdo de creditos ajuizadas desde 
2018, nos termos do Plano de Continuidade de Liquidagdo - Anexo I, (ii) inclusdo do item 10.4 
do regulamento do Fundo, sobre a possibilidade de a Administragdo e/ou empresas do mesmo 
grupo economico prestar os servigos de custodia e escrituragdo para o fundo conforme abaixo: 
As atividades de custodia qualificada, controladoria e escrituragdo de Cotas FUNDO serdo 
exercidas pelo CUSTOT1ANTE. A ADMIN1STRADORA. tambem poderd prestar os servigos de 
custodia e escrituragdo, por si e/ou empresas do mesmo grupo economico. (...) . (Hi) a 
autorizagdo da administradora para dotar todas as providencias necessarias, caso os itens acima 

sejam aprovados. " O Si. RodiigO iniOliiiOu que a gcSioia aiual GRAPIIEN 

INVESTIMENTOS LTDA enviou por email o Plano de Continuidade de 

Liquidate do GGR Prime I, conforme Anexo I mcncionado na pauta (i) da 

Assembleia, informando que o objetivo do piano apresentado pretende
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liquidar o Fundo no prazo maximo de tres (3) anos, resultando na 

amortiza^ao das colas por meio da recupera^ao de credilos ou entrega dos 

direitos sobre os ativos detidos pelo Fundo, tendo em vista que o Plano 

vigente, apiovado auteiiomiente esia prestos a cliegai a sua data liinite, no 

caso ate este ano de 2022; e o GGR Prime ainda possui em sua carteira muito 

ativos iliquidos, provando a sua ineficacia. Dando continuidade aos trabalhos 

o Sr. Rodrigo deu ciencia aos presentes sobre o Parecer Tecnico que foi 
solicitado junto a Empresa de Consultoria Credito & Mercado em rela^ao ao 

tema tratado, informando a todos que o Parecer solicitado orienta pel a 

aprova^ao das pautas a serem tratadas na Assembleia. Terminado a sua 

explana^ao a proposta foi posta em discussao e votagao onde os Membros 

do Conselho Deliberative decidiram per unanimidade pela anrovacao 

das pautas a serem tratadas na Assembleia Geral Extraordinaria de
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS CNPJ N° 17.013.985/0001-92. Nada mais 

havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradecendo a presenga de todos deu 

por encerrada a reuniao, da qual eu MAICON FERNANDO RIBEIRO lavrei 
a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim 

e pelos denials Consellieiros presentes.

Cotista

ALESSAI RODRIGUESMIEKO J' AKAHARA

EUZAwlARA DE FREITAS BRAZ MAICOI NANDO RIBEIRO
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