
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO BTG PACTUAL CAMBIAL FUNDO DE 

INVESTIMENTO CAMBIAL 

- CNPJ/MF 01.430.938/0001-04 - 

 

1. DATA, HORA, LOCAL 

Às 10:30 horas do dia 16 de junho de 2017, nas dependências da Administradora, na Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501 - 6º andar, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 

22250-040, Brasil. 

 

2. MESA 

Presidente: Reinaldo Garcia Adão. 

Secretário: Maurício Magalhães. 

 

3. PRESENÇA: 

Cotista detentor de cotas do BTG PACTUAL CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL 

(“Fundo”), em atendimento à convocação enviada em 30 de maio de 2017. 

 

4. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE: 

4.1. Alterar a denominação do Fundo para BTG Pactual Dólar Fundo de Investimento 

Cambial; 

 

4.2. Em razão da alteração aprovada no item 4.1, alterar o Artigo 1º do Regulamento do 

Fundo que passará a vigorar conforme abaixo: 

 

Artigo 1º - O BTG PACTUAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL doravante 

designado abreviadamente FUNDO, constituído sob a forma de condomínio aberto, com 

prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente Regulamento e pelas 

disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, nos termos da Instrução 

CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 2014 (“ICVM 555”). 

 

Parágrafo Único – O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes 

exclusivamente de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que entendam a 

natureza e a extensão dos riscos envolvidos nas operações atreladas à variação cambial. 

 

4.3. Aprovação do novo Regulamento consolidado, tendo em vista as modificações havidas, 

na forma do documento em anexo e que se encontra arquivado e à disposição dos cotistas na 

sede e dependências da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. 

 



 

4.4. As deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral passarão a ter efeito no fechamento 

do dia 16 de junho de 2017. 

 

5. ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, depois de arquivada a presente no 
livro próprio. Presidente: Reinaldo Garcia Adão; Secretário: Maurício Magalhães. 
Cotistas: Conforme assinaturas constante da Lista de Presença arquivada na sede da 
Administradora. Rio de Janeiro, 16 de junho de 2017. 

Certifico que a presente é 
cópia fiel da arquivada no livro próprio. 

 
 

_____________________________________________ 
Maurício Magalhães  

- Secretário - 

 

 

 


