
AtadaDécimaPrimeiraReuniãoordináriadoConselhoFiscaldolnstituto
de previdência dos dJá;;"4 púbticos do Município de varre-sai/RJ -
VARRE-SAlPrev'

Aos 19 (dezenove) diâs do mês de Abril do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), na sede do VARRE-

SAlPrev, situado à Rua José Tupini, número 13, às 14h30m in(catorze horas e trinta minutos)' reuniu

o Conselho Fiscal Para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e aPreciação da ata da

reunião anterior. 2) APresentaçá o do balancete das Receltas e Despesas do Mês de Março12022, 3)

Rentabilidade do Mês de Março/2O 22 e do 10 Trimestre/2 022: 4) Curso PreParatório para Nova

Certificaçã o RPPS; 5) CNPJ VARRE-SAlPrev; 6) lnformaçó es Gerais. Estiveram presentês os

seguintes membros do Conselho Fiscal: Maria Aparecida de Fátima Brum, Gabriela Abib Vargas

Braga, Gilberto Fabri Martins e o suPlente Dhermeson Batista do Nascimento de Souza. Tambem

estiveram Presentes o Diretor Presidente do VARRE-SAl Prev, Sr. Cristóvão Benig no de Oliveira Fabre

e o DiretoÍ do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. A Presidente do Conselho Fiscal, SÉ

Maria Aparecida de Fátima Brum agradeceu a Presença de todos e em seguida solicitou que fosse

feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aProvada por todos. APós Passou a Palavra ao Diretor

Presidente do VARRE-SA lPrev, Sr. Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre que apresentou o

Demonstrativo Financelro Consolidado alé 3110312022 e o balancete das Receitas e Despesas do

mês de Março de 2022, inclusive as despesas administr ativas, que foi aProvado Por unanimidade.

lnformou que a rentabilidade no mês de Mxço12022 íoi de 2,640/oo/o (dois vírgula sessenta e quatro

or cento) corresPondendo ao valor de R$1.655.722'67 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco
p
mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo que a meta estiPulada Para o

mes foi de 2,13% (dois vírgula treze por cento) Disse tambem que o saldo ern 31t0312022 era de R$

64.562.510,55 (sessenta e quatro milhóes, quinhentos e sessenta e dois mil' quinhentos e dez reais

e cinq uenta e cinco centavos). Também apresentou a rentabilidade do 'loTrim eslrel2022 que foi de

2,73% (dois vírgula setenta e três por cento) correspondendo ao valor de R$1 .706 .728,51 (um milhão,

setecentos e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo que a meta

estipulado para o 1o Trimestre Íoi de 4,62Yo (quatro v írg ula sessenta e dois Por cento). Continuando,

o Diretor Presidente falou sobre a importância da Nova Certificação Para atender às determinaçóes

legais, em esPeci al a Portaria no 9.907, de 1410412020'Íri sando que são alvos da Certificação o Diretor

Presidente do RPPS, o Diretor do Tesouro, os membros do Conselho deliberativo, os mem bros do

Conselho fiscal, o resPonsável Pe la Gestão dos Recursos e os membros do Comitê de lnvestimentos

Ficou acordado, conforme transcrito na ata da Nonagésim a Nona Reunião Ordinária do Conselho

Deliberativo, ocorrida dia 1910412Q22, a particiPação do conselheiro Dhemerson Batista do

Nascimento de Souza no curso preparató Íio para a nova certifica çáo e também o Pagamento da taxa

de inscrição na Prova de certificação. Em seguida, o Diretor Presidente informou que âtendendo ao

determinado no art. 20 da Le iMunicipal 95312021 de 2310412021 o cNPJ deste RPPS teve o nome
no

alterado para'INSITUTO DE PREVID ÊNCIA DOS SERVIDORES PU BLICOS DO MUNICÍPIO DE

VARRE-SAI/RJ', sendo o nome de fantasia VARRE-SAIPrev. Final izando o Diretor Presidente

comunicou que o Jornal de Prestação de Contas/2021 Íicará Pronto no início de Maio/22 e será

distribuído nas rePartições públicas municiPa is e aos aPosentados e Pensio nistas. Nada mais havendo

a tratar o Diretor Preiidente do VARRE-SA lPrev retornou a Palavra à Presidente do Conselho que

ag radecendo 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 reunião, e assinada por mim e os demais

presentes. Varre-S ai, 19 de Abril de dois mil e nte e dois

Dhemerson Batista do Nascimento de Souza

Gabriela Abib Vargas Braga
Maria Aparecida de Fátima m

Gilberto Fabri Martins
Cristóvão Benígno de Ol

Rômulo José Oliveira de
a Fab

Souza


