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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

REUNIÃO EXTRAORDINARIA 

 

Credenciamento de Instituições Financeiras  
 

60ª/2018 - Ata da reunião extraordinária Ao 1º dia do mês de Março do 

ano de 2018, às 15:00hs, na sede do VOTUPREV, reuniram-se os membros 

do comitê de investimentos para análise dos documentos enviados pelas  

instituições financeiras,  de acordo com o  edital de credenciamento nº 

01/2018, publicado no site www.votuprev.com.br . O edital encontra-se 

nos termos da Portaria MPS nº 519, de 2011 e na redação dada pela 

Portaria nº MPS 440 de 2013. Somente poderão receber os recursos 

financeiros do Votuprev as Instituições financeiras que atenderem todas 

as exigências contidas no edital de credenciamento.  assegurando as 

condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na 

Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.922, de 2010.  

Entregaram os documentos, a Caixa Econômica Federal e o Banco do 

Brasil (BBDTVM). Após análise de toda a documentação verificou-se que 

as duas instituições financeiras apresentaram toda a documentação 

solicitada, sendo credenciadas pelo Votuprev a receber e manter os 

investimentos. 

O comitê de investimento do Instituto de Previdência do Município de 

Votuporanga – Votuprev, declara credenciados a CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL CNPJ: 00.360.305/001-04, e o Banco do Brasil - BB GESTÃO DE 

RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIARIOS SA, CNPJ: 

30.822.936/0001-69. Os documentos apresentados encontram-se 

arquivados neste Instituto. Será emitido um certificado de 

credenciamento para cada instituição financeira.  

Este credenciamento terá validade de 01 ano, ou seja, de 06 de março 

de 2018 a 05 março de 2019. 

 

Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:30hs, sendo a presente ata, 

assinada pelos membros do comitê de investimento presentes. 
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