
                                                                                  
 
 

 
 

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE 

AÇÕES  

CNPJ/ME 38.280.883/0001-03 

(“Fundo”) 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS  

 

1) DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 08/10/2021, às 11h00min, por meio remoto, considerando a situação de 

calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 

2020, do Governo do Estado de São Paulo e ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN emitido pela Comissão de 

Valores Mobiliários (“CVM”) em 26 de março de 2020.  

 

2) CONVOCAÇÃO: Convocação enviada por correspondência eletrônica aos cotistas do FUNDO (“Cotistas”). 

 

3) PRESENÇA: O Administrador recepcionou a manifestação de voto de cotistas do Fundo. A assembleia foi 

devidamente instalada. Presentes também os representantes do BANCO DAYCOVAL S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 

62.232.889/0001-90 (“Administrador”). 

 

4) MESA: Sr. Sergio Ramalho para presidência da Mesa, que convidou Sr. Rafael Chiarelli Pinto para secretariar os 

trabalhos. 

 

5) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) alteração do limite de composição da carteira do Fundo para investimento 

no exterior; e (ii) caso sejam aprovados os itens acima, a consolidação do regulamento do Fundo a fim de prever as 

alterações supracitadas.   

 

6) DELIBERAÇÕES: Os cotistas do Fundo, aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 

(i)  alteração do limite de composição da carteira do Fundo para investimento no exterior, de modo que a linha de 

investimento no exterior constante do quadro resumo do item 6.3.1 do Regulamento passará a vigorar com a 

presente redação:  

 

“6.3.1 

[...] 

 

- Investimento no Exterior: investimento em ativos financeiros negociados no exterior, 

indiretamente 
Máximo de 10%. 

[...]” 



                                                                                  
 
 

 
 

 

(ii) a consolidação do regulamento do Fundo a fim de prever as alterações supracitadas, bem como as demais 

alterações necessárias, na forma do anexo à presente ata. 

 

 Conforme o artigo 45 da ICVM 555, o novo regulamento passará a vigorar a partir de 16 de novembro de 2021.     

 

7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, (A) o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, 

todavia, nenhuma manifestação e (B) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo 

sido lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.  

 

 

 

_____________________________ 

Sergio Ramalho  

Presidente 

 

 

________________________________ 

Rafael Chiarelli Pinto 

Secretário 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

BANCO DAYCOVAL S.A. 

Administrador 

 


