
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 
 

Ata da 33º reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 03 dias do mês de junho de 2019, 

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 Mambeli Lopes, Sr. Demétrio Lopes 

Tomaz, Sr. Edson Crepaldi Retori, Sr. Eder Jerônimo da Silva, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, 

realizou-se a 32º reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, com pauta 

única: 1) Credenciamento de Gestor. A reunião foi presidida pelo membro nato, Chefe do 

Serviço Financeiro, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, que iniciou com apresentação do Processo 

de Credenciamento de Gestor nº 97/2019. Trata o presente processo sobre o credenciamento 

de instituição financeira, ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ 

68.622.174/0001-20), para atuar na qualidade de GESTOR de fundos de investimentos. O 

Processo administrativo foi devidamente instruído de acordo com as exigências do Edital de 

Credenciamento nº 001/2013 e observado as regulamentações pertinentes, em especial, 

Resolução nº 3922/2010 e suas alterações e a Portaria MPS nº 519 de 2011 e alterações. A 

documentação apresentou-se bem organizada e de acordo com as exigências do edital. O 

único documento não apresentado foram as apurações dos índices de liquidez corrente, 

liquidez geral e solvência geral, que não prejudicará a análise. Quanto as CNDs apresentadas, 

encontram se vigentes, em especial, aquelas de exigência obrigatória, CND Federal e FGTS. 

Quanto a fatos, penalidades e informações impeditivas, até a presente data nada foi 

constatado. Quanto aos critérios de pontuação, a instituição atingiu o mínimo necessário ao 

credenciamento. Diante ao exposto, o Comitê de Investimentos de posse do Processo 

Administrativo, conferiu a documentação, esclareceu dúvidas e aprovou a unanimidade o 

Credenciamento da Instituição ora em análise. Nada mais havendo a ser tratado, a presente 

ata que lida e achada conforme vai por todos assinada. 


