
Ata da Nonagésima Quarta Reunião Ordinária do Comitê de lnvestimentos do lnsütuto
de Previdência dos Servidorec Públicos do Município de Varre§ai/RJ - VARRE-
SAlPrev.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), na

sede do lnstitrÍo VARRE-SAIPÍev, situado à Rua Jose Tupini, número 13, às 14h (catorze

horas), reuniu o Comitê de lnvestimentos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1)

Leitura e apreciaÉo da ata da Íeunião anterioÍ. 2) Apresentaçâo do balancete das Receitas e

Despesas do Mês de Janeirol20Z2; 3) Rentabilidade do Mês de Janeiro/2022; 4) lnformações

Gerais. Estiveram presentes os seguintes mernbros: Presidente Cristóvão Benígno de Oliveira

Fabre, o Gestor de Fundos Rômuto José Oliveira de Souza, Maria Aparecida de Fátima Brum,

Dayselane Pimenta Lopes Rezende e Vinícius Oliveira Dutra. O Presidente do Cornitê

Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre agradeceu a presença de todos e em seguida solicitou
que fosse Íeita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos. Após,

apresentou o balancete das Receitas e Despesas do mês de Janeiro de 2022, inclusive as

despesas administrativas, que foi aprovado por unanimidade. lnformou que a rentabilidade no

mês de Jarl€,nol2022loi de 0,10o/oo/o (zero vírgula dez por cento) correspondendo ao valor de

R$63.571,24 (sessenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos),

sendo que a meta estipulada para o mês foi de 1,11o/o (um vírgula onze por cento). Disse

tambêm que o sâldo em 31lo'll2o22 era de R$ 62.938.673,84 (sessenta e dois milhÕes,

novecentos e tínta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos). O

Presidente informou que conÍorme o OFíC|O VARRE-SAlPrev no 015122 de 2210212022 toi

solicitado à CAI)G/Agência 1246-Natividade que efetuasse realocações de recursos, já

autorizadas na 93' reunião deste Comitê de lnvestimentos, realizada em 31fi1122, a seguir

discriminadas: Íesgatar o valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) do Fundo CAI)(A

FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF e aplicar valor de R$1.000.000,00 (um milhão de

reais) no Fundo CAI)(A FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL l; R$1.000.000,00 (um milháo de

reais) no Fl CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP e R$1.000.000,00 (um milhão reais) no Fl

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a
presença de todos e a reunião Íoi dada por encerrada e para constar, eu, Rômulo José Oliveira

de Souza, lavrei a presente ata que, será lida e apreciada na próxima reunião, é assinada por

mím e os demais presentes. Varre-Sai, 22 de Fevereiro de doís mil e vinte e dois.
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