
Ata da Nonagésima segunda Reunião ordinária do corniG de lnvesümentos do
lnsütuto de Previdência dos servidores públicos do ilunicípio de varre-sai/RJ -
VARRE§AlPrev.

Aos 21.(vint9 e um) dias do mês de Dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), na sede
do lnstituto VARRE-sAlPrev, situado à Rua José Tupini, número rs, as t+h lcatorze horas),
reuniu o Comitê de lnvestimentos para deliberar sobre os seguintes assuntàs: 1) Leltura ã
apreciação da ata da reunião^anterior. 2) Apresentaçáo do balan-cete das Receitas e Despesas
do Mês de Novembro/2O2í; 3) Rentabilidade do Més de Novembro/2g2r; a) cãfta Mais Vatia
datada.de 07112t21;5) Calendário de ReuniÕes para2022:6) lnformaçÕes ôãirt. e"tir"r",prexentes os seguintes membros: Presidente Cristóvão Benígno de O-liveira Fabre, o Gestorde Fundos Rômulo José oliveira de souza, Maria Aparecidia de Fátima Brum, Dayselane
Pimenta Lopes Rezende e Vinícius Oliveira Dutra. O Piesidente do Comitê Cristóvão Benígno
de Oliveira Fabre agradeceu a presênça de todos e em seguida solicitou que fosse feita a
leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por toãos. continuanáo apresentou o
balancete referente às despesas administrativas do mês de Novembro de 2021, bem como o
Balancete da Receita e Despesa do referido mês, que foram aprovado. poiúio". lnformou
que a rentabilidade no mês de Novembro/2021 foi de 1,2Oo/o (umvírgula vinte e um por cento)
correspondendo ao valor de R$7,t4.021,77 (setecentos e quarenta e quatro mil, vinte e um
reais e setenta e sete centavos), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 1,26% (um
vírgula vinte e seis por cento). Disse também que o saldo' em 30t1112021 era de R$
62 754-700,58 (sessenta e dois milhÕes, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos reais
e cinquenta e oito centavos).^Ap.ó-s, o 

-presidente 
apresentou a caria da.Mais Valia Empresa

de consuhoria' datada de 07112f2021, que está disponível em nosso "sife,,. Houve umapequena explanação e troca de ideias acerca do conteúdo da mesma. Em seguida, os
conselheiros aprovaram o calendário de reuniões do comitê de lnvestimen tos paê 2022,
sendo: 31/01; 22102., 23t03; 19t04; 17tOS 21t06; 19t07; 16/08; 20/09; lBnO; ,U1,1 e 22tj2.
Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e a reunião foi dadapor encenada e para constar, eu, Rômulo José oliveira de sóuza, lavrei a presente ata que,
será lida. e apreciada na próxima reunião, e assinada por mim e os demais presentes. Varre_
Sai, 21 de Dezembro de dois mil e vinte e um.
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