
Ata da centésima Reunião ordinária do conselho Deliberaüvo do lnsütuto de
Prevldência dos servldores Públicos do Municipio de varresat/RJ - vARREsAlprev.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de Maio do eno de 2022 (dois mil e vinte dois), na sede do VARRE-
SAlPrev, situada à Rua José Tupini, número í 3, às 14h (catorze horas), reuniu o Conselho Deliberativo
para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e apreciaçáo da ata da reunião anterior. 2)
ApresentaÇão do balancete das Receitas e Despesas do Mês de Abrill2122:3) Rentabilidade do Mês
de Abrill20ZZ;4)) Prestação de Contas-Exercício de 2022;5) lnformaçóes cerais (Certe Mensal Mais
Valia datada de 09NSl22 e xV Congresso Previdenciário da Aepiemerj, em àuzios). Estiveram
presentes os seguintes Conselheiros: Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria das Graças Barbosa
Geldu, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopãs Resende;
José Carlos Esteváo de Castro e Jones Marcos da Silva Paula. TamtÉm estavem presentes o Diretor
Presidente do VARRE-SAlPrev, Sr. Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr.
RÔmulo Jose Oliveira de Souza. O Presidente do Conselho, Sr. VinÍcius Oliveira Dutra agradeceu a
presença de todos e em seguldâ solicitou que fosse Íeita a leitura da ata da reunião anterior, que foi
aprovada por todos. O Presidente do Conselho passou a palavra âo Diretor Presidente do VARRÊ-
SAlPrev, Sr. Cristóváo Benigno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete das Receitas e
Despesas do mês de Abril de 2022, inclusive as despesas administrativas, que foi aprovado por
unanimidade. lnformou que a rentabilidade no mês de Abrill2122 foi de (12,03% (menos dois virgnrla
zero três por cento) correspondendo ao valor de C) R91.316.968,81 (menos - um milhão, tÍezentos e
dezesseis mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitênta e um centavos), sendo que a meta
estipulada para o mês toi de 2,07o/o (dois vírgula zero sete por cento). Disse também que o saldo em
3010412022 era de R$ 63.5í0.007,28 (sessenta e três milh6es, quinhêntos e dez mit, sete reais e vinte
e oito centavos). Em seguida, o Diretor Presidente do VARRE-SAlPrey retornou a palavra ao
Presidente do Conselho Deliberativo que passou ao item 4 desta reunião que versa sobrê a apreciação
da Prestaçáo de Contas/Exercício 2021 e PARECER FAVORÁVEL do Conselho de Fiscal, detadode
1710512022, à aprovação da PrêstaÉo de Contas do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Varre-Sai, Exercício de 2021, findo em 31t12t2021. O Presidente disse que conforme
determina a alínea "f, inciso ll do art. 18 combinado com o inciso ll, art.20 da Lei no gS3t2O21 de
23lMl2O21 é atribuição deste Conselho Deliberativo "apreciar a Prestação de Contas Anual, bem como
o balanço Geral do exercício findo e analisar e apreciar o Parecer emitido pelo Conselho Fiscal sobre
a Prestaçâo de Contas Anual. Para tanto disponibilizou aos conselheiros a Prestação de Contas,
exercício 2021, e o Parecer Favorável emitido pelo Conselho Fiscal. Após análise dá PRESTAÇÃO
DE CONTAS, EXERCíCIO DE 2021, DO VARRE.SAIPTEV bEM COMO dO PARECER FAVORÁVEL
emitido pelo conselho Fiscal, os conselheiros decidiram, por unanimidade, pela ApRovAÇÁo oa
PRESTAÇÃO DE CONTAS, EXERCíCIO DÉ 2021 , dO VARRE.SAIPTCV E dO PÁRECER FAVORÁVEL
datado de 1710512022, sendo o parecer parte integrante desta ata. O Presidente retomou a palavra ao
Diretor Presidente do VARRE-SAlPrev, Sr. Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre, que apresentou e leu
a "Carta Econômica Mensal de Abril de 09/0il22" da Empresa Mais Valia Consultoria êm lnvestimentos
e apÓs tratou da escolha dos representantes deste RPPS no XV Congresso Previdenciário da
AepremeÍj, em Búzios, RJ, que acontecerá de 27 a 29 de junho de 2022. Ficou acertado em
concordância com os conselheiros a presença do Diretor Presidente do RPPS, do Diretor do Tesouro
e dos conselheiros Maria Aparecida de Fátima Brum e Dhemerson Batista do Nascimento de Souza.
Nada mais havendo a tratar, o Diretor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada
a presente reunião. Para constar, eu Marie Aparecidâ de Fátima Brum, lavrei a presente âta que foi
lida e aprovada por todos, e é assinada por mim e pelos demais presentes. Vane-Sai, í7 de Maio de
dois mil e vinte e dois.
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PARECER DO CoNSELHO FISCAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
VARRE-SAI, RJ.

VÀRRE-SAlPrey

vintedois),nasededor"S?1119:,T::l#;-rf#:,'Jffi i:,::#:,.:',1?tH',T:::
horas), reuniu o Conselho Fiscal com o objetivo de analisar e ernitir parecer sobre a Prestação de
Contas Anual - Exercício 2021 - e demais Demonstrações Financeiras, conforme determina o
inciso II, arÍ.20 da Lei n' 953/21 de 2310412021, o qual deverá ser encaminhado ao conselho
Deliberativo para a apreciação de direito. Eslavam pÍesenles os seguintes membros do Conselho
Fiscal: celso da silva Garci4 Maria Aparecida de Fátima Brum, Gabriela Abib vargas Braga
Gilberto Fabri Martins e o suplente Dhermeson Batista do Nascimento de Souz?.

Julgamos oportuno frisar que após a criação deste Conselho Fiscal
pela Lei Municipal n'953121 de 23/04121 e nomeado pelo Decreto Municipal n" 1.861/21 de
11106121, todos os meses acontecem regularmente reuniões ordinrárias, transcritas em ata e
publicadas no sirs do VARRE-SAIPrev. Nestas rruniões temos a oportunidâde de analisar
mensalmente o Demonstrativo Financeiro Consolidado, balancete das Receitas e Despesas do mês.
a rentâbilidade mensal e outras informações que julgarmos pertinentes.

O Comelho Fiscal do VARRE-SAIPrey ciente de suas
responsabilidades e em conformidade com a legislação em vigor, acima mencionada, examinou a
Prestação de Contas Anual do RPPS Exercicio de 2021 balanços, demonstrações contiibeis,
documentos administrativos e financeiros, dados banciíLrios, GRPMs da Prefeitura Municipal de
Varre-Sai e da Câmara Municipal de Varre-Sai verificando se estÍio condizentes com os depósitos
(extratos bancririos) relacionados ao pagamento das contribuições patronal, do servidor, aporte e
parcelamento; bem como quaisquer outras informações referentes ao exercício findo em
3l /12/2021 - visando aferir a execução orçamentríria e financeira.

Após criteriosa anrilise, os conselheiros decidiram, por unanimidade,
emitir PARECER FAvoRÁvEL, a Prestação de contas do Instituto dc prcvidência dos
servidores Públicos do Município de varre-sai, RI, exercício findo em 3l11a2021, visto que
representaÍn adequadamente, sob todos os aspectos relevantes, a execução de gestão
administrativa, contábil, patrimonial e financeira do RPPS de Varre-Sai, RI, estando em pleno
acordo com a legislação pertinente as práticas na administração pública.

É o nosso parecer.

Varre-Sai, RJ. em l7 de Maio de 2022.
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