ATESTADO DE CREDENCIAMENTO/ATUALIZAÇÃO
Ente Federativo
Unidade Gestora do
RPPS

Prefeitura Municipal de
Espigão do Oeste
IPRAM - Inst. De Prev.
Municipal de Esp. Do Oeste

CNPJ

04.695.284/0001-39

CNPJ

63.761.126/0001-07

CNPJ

60.701.190/0001-04

Instituição Administradora
Razão Social

ITAÚ UNIBANCO S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento

001/CI//2020

Instituição Gestora
Razão Social

ITAÚ UNIBANCO S/A

CNPJ

Número do Termo de Análise de Credenciamento

60.701.190/0001-04
001/CI/2020

Outros
Razão Social

CNPJ

Número do Termo de Análise de Credenciamento
Tendo em vista o atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento
Parecer final quanto das exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento
ao credenciamento
do Ministério da Previdência Social e do RPPS,
da(s) Instituições(s):
CREDENCIAMOS/ATUALIZAMOS a Instituição/Fundo de Investimento
conforme dados constantes deste Atestado de Credenciamento.
O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela Itaú
Unibanco conta com mais de 50 produtos, entre fundos de investimento e
carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e
pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O
Classe(s) e Fundo(s) portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações,
de Investimento que multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização
as Instituições foram – FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os
credenciadas para fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou
administração ou gestão da Itaú Unibanco possuem em suas carteiras ativos financeiros tais
gestão de recursos como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos,
alocados pelo RPPS debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas
(Resolução CMN nº financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de
3.922/2010):
investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos
imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em
diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial,
com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.
Fundo(s) de Investimento Analisado(s)

CNPJ

Data da Análise

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
Local:
Responsáveis pelo
Credenciamento:
Naira Regina Ricieri

Weliton Pereira Campos
Vilson Ribeiro Emerich

16.718.302/0001-30

10/02/2020

SEDE DO IPRAM

Data:

10/02/2020

Cargo

CPF

Presidente do
Comitê de
Investimentos
Gestor de
Investimentos do
Comitê
Membro do Comitê
de Investimento

Assinatura

030.050.689-94

410.646.905-72
753.188.572-72

O presente Atestado de Credenciamento/Atualização não gera, para o RPPS, quaisquer obrigações de
alocar, manter, contratar ou aplicar recursos à (Instituição Financeira, Administrador, Gestor de Fundo
de Investimento e Distribuidor), mas somente o direito a participar do banco de dados de entidades
credenciadas.
O credenciamento vigerá durante 12 meses contados a partir da data deste Atestado de
Credenciamento.
Espigão do Oeste, 10 de Fevereiro de 2020.

