
Ata da Nonagésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do lnstituto de
Previdência dos servidores Públicos do Município de varresai/RJ - vARRE-sAlprev.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), na sede
do VARRE-SA|Pre% situada à Rua José Tupini, número 13, às .l5h (quinze horasj, reuniu o
Conselho Deliberativo para deliberar sobre os seguintes assuntos: Leilura e aprovaçâo da ata
da- reunião anterior. 2) Apresentação do balancete referente às despesas administrativas do
Mês de Outubro/2021; 3) Rentabilidade do Mês de Outubro/2021; 4) Apreciaçào da política
de lnvestimentosl2022: 5) Congresso de Conselheiros em Vitória/E§; 6) ÀpreciaÉo ao
calendário de Pagamentos/22; 7) proposta da Empresa ABCpREV/pró-Gestâo; 'a) 

caÍa ruais
valia datada de 03111121;9) Avaliaçáo de lmóveis; ío) lnformações gerais. Estiveram
presentes os seguintes conselheiros: Dayselane pimenta Lopes Reiende; Maria Aparecida
de Fátima Brum, Maria das Graças Barbosa Geldu, Maria do carmo Rodrigues' Batista,
VinicÍus oliveira Dutra, José carlos Estevão de castro, Jones Marcos da silva paula e o
suplente Antônio Moreira Martins. Também estavam presentes o Diretor presidente do
VARRE-SAlPrev, Sr. Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo
José Oliveira de Souza. O Presidente do Conselho, Sr. Vinícius Oliveira Dutra agradeceu a
presença de todos e em seglida solicitou que fosse feita a leitura da ata da reuniáo anterior,
que foi aprovada por todos. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor presidente
do VARRE-SAlPrev, Sr. Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete
reÍerente às despesas administrativas do mês de Outubro de 2021, queioi aprovado portodos.
lnformou que a rentabilidade no mês de Outubrol2}21 foi de menos 
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,Z 1yo (um vírguia setenta
e um por cento) correspondendo ao valor (negativo) de R91.076.191,33 (um milhão, setenta
e seis mil, cento e noventa e um reais e trinta e três centavos), sendo que a meta estipulada
parl 9 1ês foi de í,58o/o (um vírgula cinquenta e oito por cento). Disse também que o saldo
em 3111012021 era de R$61.971.500,02 (sessenta e um milhões, novecentos e setenta e um
mil, quinhentos reais e dois 99!tavos) Dando prosseguimento o Diretor Presidente apresentou
a Política de lnvestimentosl2l22 para análise e apieciação. Para melhor entendimento o
economista da empresa Mais Valia lnvestimentos em Óonsultoria, Sr. Ronaldo Fonseca,
através de um vídeo fez uma explanação para os conselheiros sobre todo o teor da política
de .investimentos, seus percentuais para possíveis alocações de recursos do Rpps e breve
análise do cenário econÔmico. Após estas explicaçôes, ãnálises e discussões a pOUíTICA
DE INVESTIMENTOS DO RPPS PARA 2022 foi aprovada por unanimidade, em conformidade
com o que determina a Resoluçáo 3922. Após o Diretor Presidente explicou aos conselheiros
sobre a possível participação no '9o congres so Brasiteiro de consetheiro,s de Rpps,s,i a ser
realizado nos dias 15, 16 e '17 de dezembro, na cidade de vitória, ES. Foi dado o direito aos
conselheiros se manifestarem quanto ao interesse em participar ou não do congresso. os
conselheiros Vinícius Oliveira Dutra e Maria Aparecida de Fátima Brum manifestaram
interesse em participar enguanto que os outros conselheiro disseram náo ser possível a
participação devido à outras situaçÕes pessoais. Dicidiu-se, por unanimidade, a participação
dos 02 (dois) conselheiros Vinícius Olíveira Dutra e Maria Aparecida de Fátima Brum e do
Diretor Presidente Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre. Continuando os conselheiros
aprovaram o calendário de pagamento dos aposentados e pensionistas para 2022, sendo:
27101;25102;29103;28104;27105; 28106;28107;26108:28109:27110;29111 e 20112. f ambém
foi autorizado efetuar mudanças em algum dia caso seja necessário. O Diretor Presidente
também apresentou proposta da empresa ABCPREV objetivando dar consultoria para a
obtençáo da certificação deste RPPS junto ao Pró-Gestão todavia concluiu-se ser um valor
bastante elevado para o momento. Foi apresentada a Carta da "Mais Valia Empresa de
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Presidente falou sobre as "sobras" da taxa de administração de anos anteriores e com aval
de todos os conselheiros passou-se a discutir sobre a aquisiçáo de um imóvel
(residencial/comercial e/ou terreno) para instalaçáo/construção da futura sede do RppS.
Vários proprietários manifestaram interesse em vender e entáo dicidiu-se, por unanimidade,
solicitar a Prefeitura Municipal de Varre-sai que Íizesse uma avaliaÉo iendo em vista a
mesma possuir uma Comissáo de Avaliação e o lnstituto nâo ter profissionais qualificados
para talÍm. Os imóveis para os quais serão solicitada a avaliaçâo são os sêguintes.. a) tmóvet
(casa Bsidencial) l@alizada à Rua José vaqas de Figueircdo, no 19, centto, vane-sai, Ride propriedade da
Sp. Camila Ramos de Oliveira Nunes b) lnóvel (gatpão) locatizado à Rua Bemáúino Oliveira Santos, gn,
Centro, Vane-Sai, RJ, (conhecido popularmente como "Casarão da Emancipação,,); c) lmóvet (comercial)
localizado à Rua Bemardino Oliveira Santos, no 05, Cenko, Vane-Sai, Rl, @naà está ám iuncionamento o "Bar
d: L9o); d) lmÓvel (comorcial) localizedo à Rue Bemardino Oliveira Santoó. no OT, Centro, Vene-Sai, RJ, (onde
flngiona "loJão N Modes'); e) lmóvet (teneno - sem construção) trcalizado à Rua Balbino de Ássrs Várgas,
BaiÍo "lBC", Vane-Sai, RJ, sendo o lote no 14, de propriedade de Fábio Vianna Vargas;0 lmôvet (teneno --semconstruçâo) l@alizado na esguina da Rua Belbino de Âssis Vergas com a Rua SeOaéUao Machado Moraos,
Baino "lBC", vane-sai, RJ, sendo o lote no 13, de propiedade de Fábio vianna vargas. Nada mais havendo
a tratar o Diretor Presidente agradeceu a presença de todos, a reunião foi dada por encerrada
e eu, Maria Aparecida de Fátima Brum, lavrei a presente ata que, será lida e apreciada na
próxima reuniáo, assinada por mim e os demais presentes. Varre-sai, 23 de Novembro de
dois mil e vinte e um.
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