
AtadaDécimaSegundaReuniãoordináriadoConselhoFiscaldolnstituto
dePrevidênciadosServidoresPúblicosdoMunicípiodeVarre.Sai/RJ-

Aos17(dezessete)diasdomêSdeMaiodoanode2022(doismilevintedois),nasededoVARRE-
sAlprey, situado à Rua José Tupini, número 13, às 13h (treze horas), reuniu o conselho Fiscal para

deliberarsobreosSeguintesassuntos:1)Leituraeapreciaçãodaatadareuniãoanterior;2)
ApresentaçãodobalancetedasReceitaseDespesasdoMêsdeAbril/2022i3)RentabilidâdedoMêS
de Abrill2o22.,4) prestação de contas-Exercício de 2021; 5) lnformações Gerais (carta Mais Valia de

O9tx5tl2;CongressoAepremeri)EstiverampresentesosseguintesmembrosdoConselhoFiscal:
Celso da Silva Garcia, uaria Ãpárecioa de Fátima Brum, Gabriela Abib Vargas Braga' Gilberto Fabri

MartinseosuplenteDhermesonBatistadoNascimentodeSouza.Tambémestiverampresenteso
DiretorPresidentedoVARRE-SAlPrev,Sr.CristóvãoBenígnodeoliveiraFabregoDiretordo
Tesouro,Sr.RômuloJoSéoliveiradeSouza.APÍesidentedoConselhoFiscal,sÉMariaAparecida
deFátimaBrumagradeceuapresençadetodoseemSeguidasolicitouquefossefeitaalêituradaata
da reunião anterior, qr" toi ápior"ia por todos. Após passou a palavra ao Diretor Presidente do

vARRE-sAlprey, sr. cristóüo Benigno de oliveira Fabre que apresentou o Demonstrativo

Financeiro consolidado até gonalzo2ie o balancete das Receitas e Despesas do mês de Abril de

2022,inclusiveasdespesasadministrativas,quefoiaprovadoporunanimidade.lnformouquea
rentabilidade no mês de Abrill2o22 foi de G)2,03% (menos dois vírgula zero três por cento)

correspondendoaovalorde(-)R$1.316.968,81(menos.ummilhão,trezentosedezesseismil,
novecentosesessentaeoitoreaiseoitentaeumcentavos),sendoqueametaestipuladaparaomês
Íoide2,O7o/o(doisvírgu|a....o,"t"porcento).Dissetambemqueosaldoern3oto4l2022eradeR$
63.510.007,28(sessentaetrêsmilhões,quinhentosedezmil'setereaisevinteeoitocentavos)'
ContinuandooDiretorPresidentedoVARRE-sAlPreyretornouapalavraàPresidentedoConselhoe
pediulicençapararet|rar-sedareuniáo.DandoprosseguimentoaPresidentedoConselhodisseque
conÍorme determina o inciso it, art. 20 da Lei no 953/2021 de 23t04t2021é atribuiçáo deste Conselho

Fiscal analisar e emitir parecei sobre a prestação de contas Anual, o qual deverá ser encaminhado

ao Conselho Deliberativo pàr" , 
"pr".i"ção 

de direito. Foi disponibilizado aos conselheiros a

PrestaçãodeContas'exercício2021,demonstraçõescontábeis,documentosadministrativose
financeiros'dadosbancários,patrimonialefinanceiro,bemcomotodososdocumentosnecessários
para a análise e elaboraçáo' do parecer. Após análise decidiu-se pela emissão de PARECER

FAVoRAVELàaprovaçãodascontasdolnstitutodePrevidênciadosServidoresPúblicosdo
MunicipiodeVarre.Sai,exercício2021,oqualéparteintegrantedestaata.Tambémfoilidae
comentadaaCaÍtaMaisValiadeoglost2o22efalousobreoXVCongressoPrevidenciárioda
AepremerjqueaconteceráemBúzios,nomêsdeJunho,sendoqueosparticipantesserãodecididos
na reuniáo do conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar eu, Gabriela Abib Vargas Braga'

lavreiapresente.t,q,".po,tiaafoiaprovadaportodososconselheiroseassinadapormimeos
Jemais presentes. Varre-Sai, RJ, 17 de maio de dois mil e vinte e dois'

VARRE-SAlPrev.

Maria Aparecida de Fátim
Celso da Silva Garcia
Gabriela Abib Vargas Bra a

Gilberto Fabri Martins
Dhemerson Batista do Na me o de Souza
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Aos 17 (dezessete) dias do mês de Maio do ano de 2022 (dois mil e
vinte dois), na sede do vARRE-sAIPrev, situado à Rua José Tupini, número 13. às l3h (treze
horas), reuniu o Conselho Fiscal com o objetivo de analisar e emitir parecer sobre a Prestação de
Contas Anual - Exercício 2021 - e demais Demonstrações Financeiras, conforme determina o
inciso II, art.20 da Lei n' 953/21 de 23104/2021, o qual deverá ser encaminhado ao conselho
Deliberativo para a apreciação de direito. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho
Fiscal: celso da silva Garcia, Maria Aparecida de Fátima Brum, Gabriela Abib vargas Braga"
Gilberto Fabri Martins e o suplente Dhermeson Batista do Nascimento de so,za.

Julgamos oportuno Êisar que após a criação deste Conselho Fiscal
pela Lei Municipal n' 953/21 de 23104/21 e nomeado pelo Decreto Municipal n" l.g6l /21 de
ll/06/21, todos os meses acontecem regularmente reuniões ordirui.rias, transcritas em ata e
publicadas no sile do VARRE-SAIPrev. Nestas reuniões temos a oportunidade de analisar
mensalmente o Demonstrativo Financeiro Consolidado, balancete das Recàitas e Despesas do mês.
a rentabilidade mensal e outras informações que julgarmos pertinentes.

O Conselho Fiscal do VARRE_SAIprey ciente de suÍrs
responsabilidades e em conformidade com a legislação em vigor, acima mencionada, examinou a
Prestação de Contas Anual do RPPS - Exercício de 2021 - ú-ços, demonsüações contiibeis,
documentos administrativos e l-rnanceiros, dados bancários, GRPMs da Prefeitura Municipal de
Varre-Sai e da Câmara Municipal de Vane-Sai verificando se estão condizentes com os de;ósitos
(extratos bancrírios) relacionados ao pagamento das contribuições paúonal, do servidor, apone e
parcelamento; bem como quaisquer outras informações referentes ao exercício finào em
31/12/2021 - visando afeú a execução orçamentriria e financeira.

Após criteriosa anrilise, os conselheiros decidiram, por unanimidade,
emitir PARECER FAvoRÁvEL, a prestação de contas do Instituto de previdência dos
servidores Públicos do Município de varre-sai, RI, exercício findo em 3llru2ozl, visto que
Íepresentam adequadamente, sob todos os aspectos relevantes, a execução de gestão
administrativ4 conUíbil, pahimonial e financeira do RppS de Varre-Sai, RI, estando em pleno
acordo com a legislação pertinente as práticas na administração pública.

E o nosso parecer.

lnstituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Municíplo de Varre-Sai / Rl

VARRE-§AlPre v

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

VARRE-SAlPrey

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

Celso da Silva Garcia
Gabriela Abib Vargas B
Maria Aparecida de Fátima B
Gilberto Fabri Martins
Dhemerson Batista do Nascim de Souza
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