
 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

 
Data: 29/03/2021 
Participantes: Antonio Sérgio Toniello, Patrícia Zappeloni Ramos e João Henrique 
Mendes Pinheiro. 
Convidados: Eliana Regina Casadei. 
 
 Às dezessete horas do dia vinte e nove de março de dois mil e vinte e um, atendendo 
a convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-
se na sede do Pitanprev, sito à Rua Santos Dumont 77, os membros do Comitê de 
Investimentos abaixo assinados para deliberarem o que segue. Dando início aos 
trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos, e passando adiante à 
secretária, a mesma procedeu à leitura da ordem do dia, constante da convocação, que 
passou a ser objeto de análise pelos presentes: 1) Elaboração do Edital de 

Credenciamento de Instituições Financeiras. Iniciou-se os trabalhos tomando por 
base o Edital de Credenciamento elaborado no ano anterior e comparando com as 
atuais realidades e necessidades do RPPS, bem como em suas normas vigentes, 
objetivando o credenciamento de instituições que estejam autorizadas a atuar no 
Sistema Financeiro Nacional, com observância das normas que regulamentam as 
aplicações de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social RPPS no mercado 
financeiro Nacional, e em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS e as 
disposições legais contidas nas resoluções 3922/2010 e alterações posteriores do 
Conselho Monetário Nacional e nas Portarias MPS 519/2011 e MPS 440/2013, Portaria 
MF 001/2017 e a Lei 8.666/93 e suas alterações. Passou se então à leitura e análise do 
mesmo, que contém no item 01 o Objeto do Edital; no item 02 as Condições gerais para 
credenciamento; no item 03 do Processo de Credenciamento, 3.1 contendo a primeira 
etapa que é a habilitação, I - do Administrador ou Gestor; II - dos Distribuidores e 
Agentes Autônomos; 3.2 Quesitos para qualificação; no item 04 da Entrega dos 
Documentos; no item 05 Da vigência do Credenciamento; no item 06 das Obrigações e 
Responsabilidades das Partes; no item 07 das Penalidades; no item 08 do 
Descredenciamento e no item 09 das Disposições finais. Foi feita a leitura e algumas 
alterações no mesmo, que após concluso, ficou decidido e aprovado por todos conforme 
anexo, que fica fazendo parte desta ata, devendo o mesmo ser encaminhado para o 
Conselho Administrativo para aprovação daquele órgão. Nada mais havendo a ser 
discutido, o presidente deu por encerrada a reunião, e solicitou a mim Eliana Regina 
Casadei_________, que lavrasse a presente ata que lida e aprovada vai assinada por 
todos os presentes.  
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