
 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MELROSE MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ/ME nº 13.309.354/0001-64 

 

ATA DE CONSOLIDAÇÃO DE CONSULTA FORMAL 

ENCERRADA EM 03 DE JANEIRO DE 2022 

 

1. Data, hora e local 

 
Aos 04 dias do mês de janeiro de 2022, às 9h00, na sede social da MODAL 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Capital do 
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, Sala 501, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 05.389.174/0001- 01 (“Administradora”), instituição administradora 
do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MELROSE MULTIESTRATÉGIA, 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 13.309.354/0001-64 (“Fundo"). 

 

2. Convocação e Presença: 

 

Realizada mediante procedimento de Consulta Formal, nos termos do artigo 25, 

parágrafos primeiro e segundo do Regulamento do Fundo, enviada a todos os cotistas 

em 20 de dezembro de 2021. 

 

3. Mesa 

 

Presidente: Luiza Sarué Szechtman 

Secretária:  Vanessa Pereira de Souza Nogueira 

 

4. Ordem do Dia e Deliberações 
 

1. A aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, referente ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2019, bem como o respectivo parecer do auditor 
independente. 

A matéria não foi deliberada em razão da ausência do recebimento de manifestação 

de votos dos Cotistas, no prazo indicado na convocação e conforme o Regulamento do 

Fundo.  
 

2. A aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, referente ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020, bem como o respectivo parecer do auditor 
independente. 



 

 

A matéria não foi deliberada em razão da ausência do recebimento de manifestação 

de votos dos Cotistas, no prazo indicado na convocação e conforme o Regulamento do 

Fundo.  
 

3. Em consonância com a “Notificação de Renúncia aos Serviços de Administração 
Fiduciária, Gestão e de Custódia e Controladoria”, enviada no dia 17 de dezembro de 
2021, deliberar sobre a substituição dos atuais prestadores de serviços do Fundo 
responsáveis pela Administração, Gestão e de Custódia e Controladoria, no prazo de até 
30 (trinta) dias corridos contados da Data da Apuração, cuja data será previamente 
informada aos Cotistas, pelos seguintes prestadores de serviços:  

(a) INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA (“INDIGO”), com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua 
Iguatemi, nº 192, 25º, andar, cj. 254, Itaim Bibi, CEP  01451-010, inscrita no CNPJ 
sob o nº 00.329.598/0001-67, devidamente autorizado pela Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM, para prestar os referidos serviços; 
 
OU 
 
(b) MDL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA. (“MDL”), com sede na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 89, sala 804 – Botafogo 
sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 27.463.343/0001-49, devidamente autorizado 
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM para prestar o serviço de 
Administração; a ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. 
(“ARENA”), com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da 
Pátria, nº. 89, sala 702, Botafogo, inscrito no CNPJ sob o nº 08.882.311/0001-33, 
para prestar o serviço de Gestão da carteira do Fundo; e a dispensa do Banco 
Modal S.A como custodiante, conformidade com o disposto no Artigo 37 da 
Instrução CVM nº 578/16. 

A matéria não foi deliberada em razão da ausência do recebimento de manifestação 

de votos dos Cotistas, no prazo indicado na convocação e conforme o Regulamento do 

Fundo.  
 

4. Por ocasião da aprovação da matéria prevista no item anterior, aprovar a alteração 
do Regulamento do Fundo, nos Capítulos V e XII que dispõem, respectivamente, sobre: 
“Prestadores de Serviços de Administração e Outros”; e “Remuneração do 
Administrador e do Gestor”, a fim de contemplar as informações descritas nas propostas 
de prestação de serviços apresentadas à Administradora pelo INDIGO ou MDL e ARENA, 
em conformidade com a deliberação. 



 

 

A matéria não foi deliberada em razão da ausência do recebimento de manifestação 

de votos dos Cotistas, no prazo indicado na convocação e conforme o Regulamento do 

Fundo.  

  
Por fim, e, considerando que os Cotistas do Fundo não se manifestaram acerca das 
matérias submetidas à deliberação, a Administradora esclarece que, promoverá os 
atos de liquidação do Fundo, em consonância com as informações divulgadas por 
intermédio do edital de convocação enviado aos Cotistas no dia 20 de dezembro de 
2021 e, em observância aos procedimentos previstos no Artigo 61 e seguintes do 
Regulamento do Fundo. 

 

5. Assinatura Digital. 

 

As Partes expressamente concordam, nos termos do Artigo 10, §2º da Medida Provisória 

nº 2.200-2, em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação, em 

formato eletrônico, de sua anuência aos termos e condições pactuados no âmbito desta 

ata, incluindo, mas não se limitando aos certificados digitais emitidos no âmbito da 

Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil) ou por outros meios de comprovação de 

autoria e integridade de documentos assinados de forma eletrônica, inclusive os que 

utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.  

 

6. Encerramento 

 

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente encerrou a Consulta Formal, com a 

lavratura da presente ata. 

 
Confere com a original.  

 
________________________________ 

Vanessa Pereira de Souza Nogueira 

Secretária 

 


