
Ata da Nonagésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Deliberaüvo do lnstifuto de
Previdência dos servidores públicos do Município de varresai/RJ - vARREsAlprev.
Aos 3'l (trinta e um) dias do mês de Janei ro do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), na sede doVARRE-SAlPrey, situada à Rua José Tupini, número 13, às 15h (quinze horas), reuniu oConselho Deliberativo para deliberar sob re os seguintes assuntos: 1) Leitura e apreciação daata da reunião anterior. 2) Apresentaçáo do balancete das Receitas e Despesas do Mês deDezembrolãO2l e Receitas e Despesas do ano de 2021; 3) Rentabilidade do Mês deDezembrol20?l e do ano de 2021: 4) Relatório da Empresa Mais Valia Consultoria do 4oTrimestre de 2021; S) Contratação empresa para elaboraçáo da Avaliação Atuarial; 6)Autorização confecção Jornal de Prestaçáo Contas 2021; 7) Contratação de pessoal para
realização do Censo previdenciário 8) Compra de Celular; 9) Reforma da Previdência; 10)Certificaçao, í1) Pró-Gestão; 12) Informações Gerais Estiveram presentes os seguintesConselheiros: Dayselane pimenta Lopes Resende; Maria Aparecida de Fátima Brum Mariadas Graças Barbosa Geldu, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Mnícius Oliveira Dutra, JoséCarlos Estevão de Castro, Jones Marcos da Silva paula e o suplente Antônio Moreira MartinsTambém estavam presêntes o Diretor Presidente do VARRE-SAlPrev, Sr. Cristóvão Benígnode Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro Sr. Rômulo Jose Oliveira de Souza. O pres identedo Conselho, Sr. Vinícius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos e em seguida solicitouque fosse feita a leitura da ata da reun tao anterior, que foi aprovada por todos. O Presidentedo Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente do VARRE -SAlPre4 Sr. CristóváoBenígno de Oliveira Fabre , que apresentou o balancete das Receitas e Despesas do mês deDezembro de 202í, inclus ive as despesas administrativas bem como o Relatório Resumidocontendo as Despesas e Receitas do exercício de 2021 todos aprovados por unanimidadelnformou que a rentabil idade no mês de Dezembrol2l2l foi de '1,09% (um vírgula zero novepor cento) correspondendo ao valor de R$681 .866,1 2 (seiscentos e oitenta e um miloitocentos e sessentia e seis reais e doze centavos), sendo que a meta estipulada para o mêsÍoi de 1,22% (um vírgula vinte e dois por cento), alcançando 89,34o/o da meta. Disse tambémque o saldo em 311121202í era de R$ 63 .379.013,í'l (sessenta e três milhões, trezentos esetenta e nove mil, treze reais e onze centavos ). lnformou ainda que a rentabilidade no anode 2021 foi negativa (-) 0,24o/o (zero vírgula vinte e quatro por cento) e a meta estipulada foide í6,10%. O Diretor Presidente apresentou a todos o Relatório do 40 Trimestre de 2021elaborado pela empresa Mais Valia Consultoria em lnvestimentos, o qual encontra-se

disponível em nosso site. Após o Diretor Presidente pediu auto rização para contratação deempresa para realização da Avaliação Atuarial2022 e empresa para a confecçáo de jornal deprestaÇão de contas do exercício de 2021, a ser distribuído aos segurados, após tomada depreços de três empresas do ramo. Todos aprovaram as contratações. O Diretor presidente
falou da necessidade de efetuar o recadast ramento (como uma prova de vida) de todos os
aposentados e pensionista s e para tanto pediu autorização para a contrataçâo temporária de
uma pessoa que pudesse efetuar o devido trabalho haja vista termos apenas três servidores
trabalhando no RPPS. O pedido foi aprovado. Após, também solicitou autorização para a
compra de um telefone celular com linha para que possa servir de contato com os segurados
podendo assim usarmos úratssap e outros meros tecnológicos em nossas comunicações pois
até o momento usamos nosso telefone particular. Os conselheiros tamkÉm aprovaram o
pedido. Dando prosseguimento, o Diretor Presidente disse que alguns estados e municípios
já fizeram e outros estão em processo de implementaçáo da Reforma da previdência e que

conclusáo da Avaliação Atuarial deste ano, marcar uma reunião
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com o PreÍeito, Presidente da Câmara, representantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,Presidente do Sindicado, Secretário de Administração e assessores jurídicos dos referidos
órgaos, para iniciarem uma conversa sobre tema, todavia deixando claro ser esta reÍorma umaatribuição do Executivo Municipal. os conselheiros concordaram com a conversa inicial atémesmo para sabermos a intenção do Executivo Municipal quanto ao assunto. Éara Íinalizar oDiretor Presidente disse estar pesqr risando algumas empresas objetivando conseguir umcurso, on line ou presencial, com a-finalidade dé preparar os conselireiros e diretoria para arealização da nova certificação conÍorme determinado pela poRTARIA SEPRT/ME no g.g07,
DE 14 DE ABRIL DE 2020 e que após tais alribuições trabarharia em pror de conseguir acertificaçâo do Pró Gestão para nosso Rpps. Também rembrou il" ;;; ãtuarizando osconselheiros a cada reunião acerca destes temas aqui abordados. Nada mais havendo a tratar
g. Dr.retgr Presidente agradeceu a presença de todos, a reunião foi dada por encerrada e eu,Maria Aparecida de Fátima Brum, iavrei rpru".nt. ri" que, será rida e apreciada na próximareunião, assinada por mim e os demais presentes. Varre-Sai, 31 de Janeiro de dois mil e vintee um.


