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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

DESPACHO - GIR

À GIR,

 

Trata-se de pedido de credenciamento como consultor de valores mobiliários - pessoa jurídica de MAKER INVESTIMENTOS CRIATIVOS LTDA, cnpj
28.363.842/0001-27, encaminhado em 10/8/2017 (documento 337446), e complementado por correspondência eletrônica em 16/8/2017 (340946), nos termos da
Instrução CVM n° 43/1985.

O pedido foi analisado com base na Instrução e nos entendimentos do Colegiado da CVM (no âmbito do Processo CVM n° RJ-2008-0296), descritos no Ofício-
Circular n° 5/2014 da SIN. Foi adotado como referência o roteiro para credenciamento de consultor PJ desta Gerência.

A requerente apresentou documentação de acordo com o estabelecido no ofício-circular citado, conforme roteiro, mas de forma parcial.

Foi determinado, através de e-mail em 14/8/2017, que o requerente: (i) nos enviasse novo formulário cadastral; e (ii) nos remetesse cópia da carteira de identidade do
Sr. Daniel Lins Mourão (para pesquisa sobre a regularidade de seu CPF no website da Receita Federal). Tais exigências foram cumpridas 16/8/2017, quando foi
recebido e-mail (340946) encaminhando os documentos solicitados (340954 e 340957).

O responsável pela atividade de  suitability é o próprio responsável pela Consultoria, Sr. Daniel Lins Mourão, cpf 510.831.322-53 (337449).

Nossas pesquisas (documentos 337763 a 337929) não nos indicaram fato ou evento que impediriam a concessão do credenciamento solicitado.

Por fim, atendido pelo requerente o estabelecido para a autorização do exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários, proponho o deferimento do
credenciamento como Consultor de Valores Mobiliários – Pessoa Jurídica à MAKER INVESTIMENTOS CRIATIVOS LTDA, cnpj 28.363.842/0001-27,
considerando como data de registro em nosso sistema de Cadastro a data da publicação no DOU do AD de credenciamento.

 

 

- Dados Cadastrais

 

Denominação Social: MAKER INVESTIMENTOS CRIATIVOS LTDA
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Denominação Comercial: MAKER INVESTIMENTOS CRIATIVOS

CNPJ: 28.363.842/0001-27

Endereço da Sede: Rua Progresso n° 67, Santa Teresa, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20240-060

Telefone: (21) 98205-0705

Fax:

E-mail: contato@makerinvest.com.br

Categoria: Consultor de Valores Mobiliários – Pessoa Jurídica

Controle Acionário: Privado

Diretor Responsável por Consultoria: Daniel Lins Mourão

CPF: 510.831.322-53 – Email: daniel.mourao@makerinvest.com.br

Diretor Responsável pela Instrução 539: Daniel Lins Mourão

CPF: 510.831.322-53 – Email: daniel.mourao@makerinvest.com.br

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Bonin, Analista, em 17/08/2017, às 12:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Gerente , em 18/08/2017, às 10:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo, Superintendente , em 18/08/2017, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0341001 e o código
CRC 6C0EB872.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0341001 and the "Código
CRC" 6C0EB872.
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