
Aos'19 (dezenove) dias do mês de Abril do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), na sede do

VARRE-SAlPrev, s ituada à Rua José TuPini, número 13' às 14h (catorze horas), reunlu o

Conselho Deliberativo para deliberar sob re os seguintes assuntos: 1) Leitura e aPrec iação da

ata da reuniáo anterior. 2) Apresentaçáo do balancete das Receitas e DesPesas do Mês de

Marçol2O22;3) Rentabi lidade do Mês de Março12022 e do 'to Trimestrel2}22; 4) Curso

Preparatório para Nova Certificação RPPS e lnscrição Para Prova do lnstituto Totum; 5) CNPJ

VARRE-SA lPrerr 6) lnformações Gerais. Estiveram Presentes os seguintes Conselheiros

Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria das Graças Barbosa Geldu, Maria do Carmo

Rodrigues Batista' Vinícius Oliveira Dutra, DaYse lane Pimenta LoPes Resende: José Carlos

Esteváo de Castro' Jones Marcos da Silva Pau laeosuplenteAntônio Moreira Martins

Também estavam P resentes o Diretor Presidente do VARRE-SAIPrev' Sr. Cristóvão Benigno

de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O Presidente

do Conselho, Sr. Vinícius Oliveira Duka ag radeceu a Presença de todos e em seguida solicitou

que fosse Íeita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada Por todos. O Presidente

do Conselho Passou a Palavra ao Di reto r Presidente do VARRE-SAlPrev, Sr. CristÓvão

Benigno de Oliveira Fabre, que apresen tou o balancete das Receitas e DesPesas do mês de

Março de 2022, inclusive as despesas administrativas, que foi aprovado Por unanimidade

lnformou que a rentabi lidade no mês de Marçot2022 foi de 2,64%% (dois vírgula sessenta e

quatro por cento) correspondendo ao valor de R$í.655.722'67 (um milhão, seiscentos e

Cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo que

a meta estiPulada Para o mês Íoi de 2,13% (dois virg ula treze por cento). Disse também que

o saldo em 3110312022 era de R$ 64.562.510,55 (sessenta e quatro milhÕes, quinhentos e

sessenta e dois mil, quinhentos e dez reais e ctnquenta e cinco centavos). Também

apresentou a rentabilidade do loTrimestre/2022 que fo i de 2,73% (dois virgula setenta e três

por cento) correspondendo ao valo r de R$1.706.728,51 (um milhão, setecento s e seis mil,

setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo que a meta estiPulado Para

o 1o Trimestre foi de 4,62% (quatro vÍrgula sessenta e dois Por cento). APós, o Diretor

Presidente falou sobre a importância da Nova Certificaçáo Para atender às determinações

legais, em especial a Portaria no 9.907, de 1410412020, frisando que são alvos da Certificação

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

os membros do Conselho fiscal, o responsável pela Gestão dos Recursos e os membros do

Comitê de lnvestimentos. Sabendo que a certificação CGRPPS de quase todos os membros

certificados de nosso lnstituto de Prev idência, com exceção da conselheira DaYselane

Pimenta LoPes Resende, vencerá em 3110712022, foi solicitado, anteriorme nte, pelos

conselheiros e diretores a Possibilidade de particiPaçã o em um curso PreParató no para a

realizaçáo da Prova. Diante disto o Diretor Presidente ap resentou duas ProPostas de Curso

PreparatÓrio Para Nova Certificaçá o RPPS, sendo: a) curso a ser realizado Pela ANEPREM,

aos sábados, nos dias 23 e 30 de abri I e7,14,21 de maio, das 8h30min às 12h30min, ficando

as aulas gravadas, disponíveis durante a semana, sendo que aos sábados será ao vivo' O

investimento será no valor de R$299,00 por inscrição, até o dia 22104122; b) curso a ser

realizado Pelo IBEPE (lnstituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa s em Gestáo Pública), sediado

em PetróPolis, RJ, a ser real tzado de forma Presencial, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias

23,24 e 25 de maio de 2022, com investimento no Va lor de R$ 1.500,00 Por aluno, sendo

que os servidores vinculados aos RPPS filiados à AEPREMERJ Pagarão apenas R$ 1.350,00

(desconto de 10%o). Explicadas as ProPostas e modalidades dos cursos os conselheiros

optaram, Por unanlm idade, Pelo curso da ANEPREM, autorizando ao Diretor Presidente fazer

AS es e refe ndos pagamentos. As vagas foram franquiadas a todos os conselheiros
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e diretores, todavia oPtaram Por Íazer o curso PreParatório, nesta oportunidade, os

conselheiros Vinícius Oliveira Dutra , Maria Aparecida de Fátima Brum, Dhemerson Batista do

Nascimento de Souza (membro do conselho fiscal) e os diretores Cristóvão Benígno de

Oliveira Fabre e Rômulo José Olive ira de Souza. Tambem foi autorizado, por unanimidade,

elos membros do conselho, o Pagamento da taxa de inscrição Para a realizaçâo da Prova de

certificação, sendo o Pagamento de tantas inscriçÕes quantos forem os cargos ocuPados Pelos

diretores e membros dos conselhos ou comitê, haia vista um conselheiro ou diretor ser

membro de mais de um conselho e/ou carg o de direção. Continuando, o Diretor Presidente

informou que atendendo ao determinado no a 17.2o da Lei MuniciPal no 953/2 021 de2310412021

o CNPJ deste RPPS teve o nome alterado Para "INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI/RJ', sendo o nome de fantasia

VARRE-SAIPre v. F inalizando o Diretor Presidente comunicou que o Jornal de Prestação de

Contas/2021 ficará Pronto no inicio de Maio/22 e será distribuíd o nas rePartições Públicas

mu nlclpa is e aos aPosentados e Penslo nistas. Nada mais havendo a tratar o Diretor Presidente

agradece u a presença de todos' a reuniáo foi dada por encerrada e eu, Maria Aparecida de

Fátima Brum, lavrei a Presente ata que, será lida e aPreciada na Próxima reun ião, assinada

por mim e os demais presentes' Varre-S al, 19 de Abril de dois mil e vinte e dois.
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