
Ata da oitava Reunião ordinária do conselho Fiscal do lnstituto de
Previdência dos servidores públicos do Município de varresai/RJ -VARRE§A|Prev.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), na sede do VARRE-
SAlPrev, situado à Rua José Tupini, número 13, às 14h30min (catorze horas e tÍinta minutos), reuniu
o Conselho Fiscal para deliberar sobre os seguintes assuntos: 01) Leitura e apreciação da ata da
reuniâo anterior. 02) Apresentação do balancete das Receitas e Despesas do Mês de
Dezembrot2O2l e Receitas e Despesas do ano de 2021:03) Rentabilidade do Mês de
Dezembrol2,2'l e do ano de 2021:04) Relatório da Empresa Mais Valia Consultoria do 40
Trimestre de 2021;05) Cerlificação; 06) lnformações Gerais. Estiveram presentes os seguintes
membros do Conselho Fiscâl: Celso da Silva Garcia, Gabriela Abib Vargas Braga, Maria Aparecida de
Fátima Brum, Gilberto Fabri Martins. Também estiveram presentes o Diretor presidente clo VARRE-
SAlPrev, Sr. Cristóváo Benígno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de
Souza. A Presidente do conselho Fiscal, Sr' Maria Aparecida de Fátima Brum agradeceu a presença
de todos e em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião anteÀor, que foi aprovada
por todos. Após passou a palavra ao Diretor Presidente do VARRE-SAlprev, Sr. Cristóvão Benígno de
oliveira Fabre apresentou o balancete das Receitas e Despesas do mês de Dezembro de
2021, inclusive as despesas administrativas, bem como o Relatório Resumido contendo as
Despesas e Receitas do exercício de 2021, todos aprovados por unanimidade. lnÍormou que
a rentabilidade no mês de Dezembro/2o21 foi de 1,0g% (um vírgura zero nove por cento)
correspondendo ao valor de R$691.g66,12 (seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e
sessenta e seis reais e doze centavos), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 1 ,22o/o(um vírgula vinte e dois por cento), alcançando lg,Uo/o da meta. Disse também que o saldo
em 3111212021 era de Rg 63.379.013,1 I (sessenta e três milhões, trezentos e setenta e nove
mil, treze reais e onze centavos). lnformou ainda que a rentabilidade no ano de 2021 foi
negativa (-) 0,24o/o (zero vírgula vinte e quatro por cento) e a meta estipulada foi de 16,10%.o Diretor Presidente aprêsentou a todos o Relatório do 40 Trimestre de 2o2l elaborado pela
empresa Mais valia consultoria em lnvestimentos, o qual en@ntra-se disponível em nosso
site. Em seguida, disse estar pesquisando argumas empresas objetivando conseguir um
curso, on line ou presencial, com a finalidade de preparar os conselheiros e diretoria para a
realizaçâo da nova certiÍicaçáo conforme determinado pela poRTARIA SEPRT/ME no 9.907,
DE 14 DE ABRIL DE 2020. Nada mais havendo a tratar o Diretor presidente do VARRE-SAlprev
retomou a palavra à Presidente do Conselho que agradecendo a todos, deu por encerrada a presente
reuniáo e eu' Gabriela Abib vargas Braga, lavrei a presente ata que, será lida e apreciada na próxima
reuniáo, e assinada por mim e os demais presentes. Varre-Sai, 31 de Janeiro de dois mil e vinte e dois_
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