
Ata da décima primeira reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da Caixa de 

Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – 

CAPPS. 

Aos 10 (dez) dias do mês de Fevereiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), na sede da CAPPS, 

situada à Rua José Tupini, número treze, às 14h (catorze horas), reuniu-se o Comitê de 

Investimentos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Entrega de balancetes de Janeiro de 

2015; 2) Rentabilidade de Janeiro de 2015; 3) Boletim Informativo de Prestação de Contas de 2014 

e 4) Informes Gerais. Estiveram presentes o Gestor de Fundos de Investimentos, Sr. Rômulo José 

Oliveira de Souza, Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Rezende e Maria Aparecida 

de Fátima Brum. Eu,  Gestor de Fundos de Investimentos,  agradeci a presença de todos e expliquei 

que o Senhor Presidente Cristóvão Benígno Oliveira Fabre não estava presente devido estar 

acontecendo na cidade de Cantagalo, RJ, uma reunião da Diretoria da Aepremerj (Associação das 

Entidades de Previdência dos Estado do Rio de Janeiro) sendo a presença do mesmo importante 

visto que ele ocupa a função de “Vice Presidente do Noroeste Fluminense” da Entidade acima 

identificada. Então, fiz a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos. Em seguida, 

apresentei o Balancete do mês de Janeiro contendo todas as despesas administrativas, sendo o 

mesmo aprovado por todos. Prestei informação de que alcançamos de rentabilidade no mês de 

janeiro o valor de R$329.081,07 (trezentos e vinte e nove mil, oitenta e um reais e sete centavos), 

sendo a meta atuarial para o mês de Janeiro de 1,97% e tendo nossos rendimentos alcançados 1,18% 

(atingimento de 59,97%). Falamos também sobre a dificuldade que será atingir a meta atuarial neste 

ano de 2015 devido a alta inflação. Também dei conhecimento a todos de que eu e o Diretor 

Presidente estávamos visitando todas as repartições públicas municipais e entregando o Boletim 

Informativo – Prestação de Contas 2014 aos servidores públicos municipais objetivando cumprir 

um dos pilares que deve reger a administração pública que é a publicidade dos atos dando, desta 

forma,  ampla  transparência à nossa gestão. Informei também que marcamos reuniões nas 

secretarias municipais de Agricultura, de Obras e Estradas Vicinais com a mesma finalidade. 

Comunicamos que entregamos juntamente com o contracheque de Janeiro o calendário de 

pagamento deste ano de 2015 aos aposentados e pensionistas e que também o publicamos em nosso 

sítio na internet. E por fim agradeci a atenção de todos e dei por encerrada a reunião e eu, Rômulo 

José Oliveira de Souza, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 

demais membros. Varre-Sai, dez de Fevereiro de dois mil e quinze. 
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