
Ata da Nonagésima Terceira Reunião Ordinária do Comitê de lnvestimentos do lnsütuto
de Prcvidência doe servidores prÍblicos do Município de varre-sailRJ - VARRE-
SAlPrev.

Aos 31 (vinte e um) dias do mês de Janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), na sede do lnstituto yARRE-
SAlPrev' situado à Ruã José Tupini, número '13, às Í4h (câtoze horas), reuniu o Comitê de lnvestimentos para
deliberar sobre os seguintês assuntos: 01) Leitura e apreciaÉo da ata da reuniáo anterior. 02) ApresentaÇào do
balancete das Rêceites e Despesas do Mês de oezembroizozl e Receitas e Despesas do ano de 2021., 03)
Rentabilidede do Mês de Dezembro/2 021 e do ano de2021; 04) Relatório da Empresa Mais Valia consultoria do
40 Trimestre de 2021: 05) certificaçáo; 06) Realocaçâo de Recursos; 07) lnformaçóes Gerais. Estiverampresentes os seguintes membros: Presidente Cristóvão Benígno de oliveira Fabre, o Gestor de Fundos Rômulo
José oliveira de souza, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimentâ Lopes Rezendê e vinícius oliveira
Dutra o PÍesidente do comitê cristóvão BenÍgno dê oliveira Éabre agradecêu a presença de todos e em sêguidasolicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por tod;s. Após, epresentou obalancete das Receitas e Despesas do mês de Dezembro de 2021, inclusive as despesas administrativas, bemcomo o Reletório Resumido contendo as Despesas e Receitas do exercÍcio ae àoz,t, todos aprovados por
unanimidade. lnformou que a rentabilidade no mês de Dezembro/2o21 foi de 1,09o/o (um vírgula zero nove por
cento) coÍrespondendo ao valor de R$681.866,12 (seiscentos ê oitenta e um mil, oitocentos=e sessenta e seisreais e doze centavos), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 1,22o/o (um vkgulavinte e dois por cento),
alcanÇando 89,Uo/o da meta. Disse também que o saldo em 31t1212021êÍa de R$ 63.379.013,.t 1 (s*senta etrês milhões' trezentos e setênta e nove mil, treze reais e onze centavos). lnformou alnda que a rentabilidade noano de 2o2'l foi negativa (-) 024% (zerc vírgula vinte e quatro poí cento) e a meta estipuladã foi de 16,10%. oDiretor Pre6idente apresentou a todos o Relatório do 40 irimestre d e 2de1 elabondo pela empresa Meis valiaConsultoria em lnvestimentos, o qual encontra-se disponivel em nosso site. Continuando o presidentê falou
sobre a importância da nova certificeçáo, cDnforme determinado pela poRTARIA SEPRT/ME n" g.g07, DE 14DE ABRIL DE 2020, e disse estar pesquisando algumes empresas ob,letivando conseguir um curso, on rine oupresencial, com a finalidade de preparar os conselheiros e diretoria gal? arealização dã avaliaÉo. Finalizando,
em alendimento a sugestão da Mais valia consultoria em lnvestimentos, Íoi colocada em discussão realocaçôes
de recursos da carteira de invêstimentos, sendo, aprovadas por unanimidade, as seguintes alteraçÕes: o1) BancoBradesco: resgatar o varor de R$í.000.000,00 (um mirÀão de reais) do Fundo BRADESCo Frc Fr RFALOCAÇÃO DINÁMICA e aplicar no Fundo ERADESCo |NST Flc Fl RF |MA-B Tp; 02) CATXA: Íicou autorizadoo resgate do valor de R$9.000.000,00 (nove milhÕes de reais) do Fundo cAtxA FIC BRASIL GESTÃo
::slIÉGlcA RF com as sêguintes destinações; aplicaçáo de R$l.000.000,00 (um mithão de reais) no FundoCAIXA FIA |NST|TUC|ONAL BDR NTVEL t; apticaçáo Oe n$t.SOO.OOO,O0 (um mithão e quinhentos mit rêais) noFl cAlxA BRASIL |MA-B 5 Tp RF Lp; e apticaÉo de R$1.500.000,00 (um milhão ê quinhentos mit reeis) no FlcAlxA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP. o valor restante de R$5.ooo.oo0,o0 (cinc, milhÕes de reais) permanece noFundo GAIXA Flc BRASIL GEsrÁo ESTRATEGICA RF aguardando um momento mais opánuno para serrealocado em outros fundos mas já tendo a aprovaçáo deste óomitê para resgate e realocaçáo; 03) Banco ltaú:resgataÍ o vaÍor de R$l.000.000,00 (um milhão de reais) do Fundo trAú rrusi ar-ocnçÃo óiirartarcn nr rrcFl e aplicar no Fundo lrAÚ PRIVATE MULT s&P500 BRL FC; 04) manutenÉo dos atuais valores investidos nosegmento de renda variável. o Presidente determinou ao Gestor de Recursos que tome as devidas providências
para executar as realocaçÕes dos recursos autorizadas nesta reuniáo. Nada mais havendo a tratar o prêsidente
agradeceu a presenga de todos e a reuniáo foi dada por encenada e para constar, eu, Rômulo Jose oliveira desouza, lavrei a presente ata que, será lida e apreciada na próxima reunião, é assinada por mim e os demaispresentes. Vane.Sai, 31 de Janeiro de dois mil e vinte e dois.
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