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FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MELROSE MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ/ME nº 13.309.354/0001-64 

 

ATA DE CONSOLIDAÇÃO DE CONSULTA FORMAL 

ENCERRADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

 

1. Data, hora e local 

 
Aos 14 dias do mês de fevereiro 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: 

 

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 26 de janeiro de 2022, tendo o respectivo prazo para resposta se encerrado às 17h 

do dia 11 de fevereiro de 2022.  

 

3. Mesa 

 

Presidente: Luiza Sarué Szechtman 

Secretária:  Vanessa Pereira de Souza Nogueira 

 

4. Ordem do Dia e Deliberações 

 

(i) Deliberar sobre a utilização do ativo integrante da carteira do Fundo como 

pagamento de resgate das cotas do Fundo, na devida proporção de 

participação de cada cotista, mediante o recebimento de ações da companhia 

investida pelo Fundo, qual seja: Cachaça Brasileira Indústria e Comércio de 

Bebidas S.A. (“Cachaça Brasileira”), inscrita no CNPJ/ME sob o n° 

17.366.565/0001-90, na liquidação do Fundo; e 
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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.  

(ii) Deliberar sobre a contratação da Uhy Bendoraytes & Cia Auditores 
Independentes, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 42.170.852/0001-77, para a 
elaboração das demonstrações financeiras de encerramento do Fundo, em 
conformidade com o disposto no parágrafo 6º do artigo 16 da Instrução 579/16.  

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.  
 

Por fim, e, considerando que a Administradora renunciou a administração do Fundo no 

dia 17 de dezembro de 2021 e os cotistas não se manifestaram acerca das matérias 

submetidas à deliberação, a Administradora informa que, promoverá a liquidação e o 

encerramento do Fundo, que deverá ocorrer até o dia 15 de junho de 2022, em 

observância ao prazo disposto no parágrafo primeiro do Artigo 42 da Instrução CVM nº 

578/16. 

 

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.  
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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 

 
 


