
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

 
Ata da 16º reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 30 dias do mês de agosto de 

2016, às 14h, na sala de reuniões do INPREV, situado à Praça Marechal Deodoro, 120 – centro 

nesta cidade, com as presenças dos membros titulares Sr. André Mambelli Lopes, Sr. Éder 

Jerônimo da Silva, Sr. Edson Crepaldi Retori, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, e membro suplente, 

Srª. Aida Helena Monteiro Petrin Bruniera, realizou-se a 16º reunião extraordinária do Comitê 

de Investimentos do INPREV, com pauta única: Credenciamentos. A reunião foi presidida pelo 

membro nato, Chefe do Serviço Financeiro, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, em observância ao 

disposto no §2º do Art. 2º do Decreto nº 6.995/2014, § 2º do Art. 3º do Regimento Interno 

aprovado pela Resolução 006/2014 do Conselho de Administração e Art. 3º da Portaria nº 

11.562/2014. Quanto ao único item de pauta, credenciamentos: o Sr. Presidente apresentou 

os Processos de Credenciamentos nº 122/2016 e 123/2016, datados de 16/08/2016, dos 

requerentes BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A (CNPJ 59.281.253/0001-23) e BANCO 

BTG PACTUAL S/A (CNPJ 30.306.294/0001-45) respectivamente, para deliberação. Relatou que 

os processos estiveram e continuam a disposição dos membros do Comitê que se interessar 

em manuseá-los. Informou aos presentes que a documentação solicitada para fins de 

credenciamento de Banco, Administrador e Gestor de fundos de investimentos constam dos 

mesmos. Os membros do Comitê visualizaram os processos, tiraram suas dúvidas e em seguida 

aprovaram a unanimidade o credenciamento de ambas as instituições. O Sr. Presidente 

apresentou ao Comitê o Processo nº 096/2012 da entidade BTG PACTUAL ASSET 

MANAGEMENT S/A DTVM (CNPJ 29.650.082/0001-00), credenciada em 13/07/2012, e 

informou que recebeu a documentação de atualização cadastral da mesma. Dessa forma, o 

Grupo BTG PACTUAL, conclui o credenciamento junto ao INPREV nas condições de Banco, 

Administrador e Gestor. Nada mais havendo a ser tratado o presidente do comitê de 

investimentos encerrou a presente reunião e eu André Mambelli Lopes lavrei a presente ata 

que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


