
Ata da Nonagésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do lnsütuto de
Previdência dos Servidorus Públicoe do tunicípio de Varre§ai/RJ - VARRE-SAlPrev.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Março do ano de 2O22 (dois mil e vinte dois), na sede do VARRE-
SAlPrev, situada à Rua José Tupini, número 13, às 'l5h (quinze horas), reuniu o Consêlho Deliberativo
para deliberar sobre os seguintes assuntos: 't) Leitura ê apreciaÉo da ata da reuniâo anterior. 2)
Apresentaçáo do balancete das Receitas e Despesas do Mês de Feveretol2O22;3) Rentebilidâde do
Mês de Fevereirot2O22;4) Antêcipaçâo do 130 Salário; 5) Avaliação Atuarial; 6) lnformaçôes Gerais.
Estiveram presentes os sêguintes Conselheiros: Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria das Graças
Barbosa Geldu, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Vinícius Oliveira Dutra, José Carlos Estevão de
Castro, Jones Marcos da Silva Paula ê o suplente Antônio Moreira Martins. Também estavam
presentes o Diretor Presidente do VARRE-SAlPrev, Sr. Cristóvão Êenígno de Oliveira Fabre e o Diretor
do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza, O Presidente do Conselho, Sr. Vinícius Oliveira Dutre
agradeceu a presençâ de todos e em seguida solicitou que Íosse feita a leÍtura da ate da reunião
anterior, que Íoi aprovada portodos. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente
do VARRE-SAlPrev, Sr. Cristóváo Benígno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete das
Receitas e Despêsas do mês de Fevereiro de 2022, inclusive as despesas administrativas, que foi
aprovado por unanimidade. lnformou que a rentabilidade no mês de Fevereiro/202z Íoi de O,O6o/oYo
(zero vírgule zero seis por cento) correspondendo ao valor dê R$38.406,32 (trinta e oito mil,
quetrocentos e seis reais ê tnnta e dois centavos), sendo que a meta estipuleda para o mês foi de
'1,36% (um vírgula trinta e seis por cento). Disse também que o saldo em 2U0A2O22 era de R$
62.708.933,46 (sessenta e dois milhóes, setecentos e oito mil, novecentos e trinta e três reais e
quarenta e seis centavos). Continuândo, o Diretor Presidente disse ter recebido vários aposentados e
pênsionistas que procuraram saber sobre a antêcipâção do décimo terceiro salário em especial pelo
fato de o INSS ter antecipado em duas parcelas de 50% (abril e maio). Diante desta demanda e em
conformidade com o determinado pelo art. 18, ll, 'd" da Lêi no 953/21 foi colocado em apreciâção pêlos
membros do conselho a possibilidade de antecipaçáo do 130. Após discussão ficou deliberado, por
unanimidade, a antecipação do décimo terceiro salário a partir do mês de Maioi22, desde que requerido
pelo interessado. Após foi apresentado pelo Diretor Presiderite o Relatório de Avâliação Aluariallz12z
datado de 2110312022 - Dala Base 3111212021, mencionando em especial o Plano de Amortização por
Aportes Mensais e as conclusóes. O referido relatório, juntamente com o DRAA, será publicado em
nosso sitio na internet e também encaminhado ao Executivo Municipal para as providências
pêrtinentes. Finalizando o Diretor Presidente explanou sobre: a) uso do software TP (Trâmite de
Processos) que muito contribuiu para a organização e eficência dos trabalhos no VARRE-SAlPrev; b)
possibilidade de, ainda êste âno, adaptarmos nosso sistema para que os aposentados e pensionistas
tenham acesso ao contracheque on line; c) Processo Administrativo n" 01912022 de 1710212022
(reajuste de professores aposentados por invalidez); d) reuniáo, realizada no Gabinetê do Prefeito, em
2910412022 às 10h, com a pÍesença do Prefeito Municipal, Procurador JurÍdico do Municipio,
Secretário de Gabinete quando tivemos a oportunidade de conversar sobre Regime de Previdência
Complementar (RPC), possível reforma da previdência no Município, Avaliação Atuarial, valor do
"novo" aporte dêntre outros assuntos pertinentes ao RPPS. Nâda mâis havendo a tratar o Diretor
Presidentê agradeceu a prêsença de todos, a reunião foi dada por encenada e eu, Maria Aparecida
de Fátima Brum, lavrei a presente ate que, será lida e apreciada na próxima reuniáo, assinada por mim
e os demais presentes^ Vane-Sai, 29 de MaÍço de dois mil e vinte e dois.
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