
AtadaNonagésimaSextaReuniãoordináriadoComitêdelnvestimentosdolnstituto
de previdência dos servidãi"" puuti"o= do Município de varre-sai/RJ - VARRE-

SAlPrev.

Aosl9(dezenove)diasdomêsdeAbrildoanode2o22(doismilevinteedois),naSededolnstituto
VARRE-SAIprev, situado à Rua José Tupini, número 13, às 15h3omin (quinze horas e trinta minutos),

reuniu o comitê de lnvestimentos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e apreciação

daatadareuniãoanterior.2)ApresentaçãodobalancetedasReceitaseDespesasdoMêSde
Marçol2o22 e Demonstrativo Financeiro consolidado; 3) Rentabilidade do Mês de Março e do 10

Írimeslret2O22.,4)CursoPreparatórioparaNovaCertificaçãoRPPS;5)CNPJVÁRRE.SAlPrev;6)
lnformaçôesGerais.Estiverampresentesosseguintesmembros:PresidenteCristóvãoBenígnodê
oliveiraFabre,oGestordeFundosRômuloJoséoliveiradesouza,DayselanePimentaLope§
Resende, Maria Aparecida de Fátima Brum e Vinícius oliveira Dutra' o Presidente do comitê cristóvão

Benígno de oliveira rrore agraJeceu a presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita a

leitura da ata da reunião anierior, que foi aprovada por todos. Após, apresentou o balancete das

ReceitaseDespesaseoDemonstrativoFinanceiroconsolidadodomêsdeMarçode2022,inclusive
as despesas administrativas, qr" toi 

"prorrao 
por unanimidade. lnformou que a rentabilidade no mês

deMarçol2Il2Íoide2,64o/oo/o(doisvírgulaSessentaequakoporcento)correspondendoaovalorde
R$1.655.722,67(ummilhão,seiscento-secinquentaecincomil,Setecentosevinteedoisreaise
sessenta e Sete centavos), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 2,130/o (dois vírgula treze

por cento), Disse também que o saldo em 31t03t2022 era de R$ 64.562.510,55 (Sessenta e quatro

milhóes,quinhentosesessentaedoismil,quinhentosedezreaisecinquentaecincocentavos).
Também apresentou a rentabilidade do l orrimestre/2o22 que foi de 2,73o/o (dois vírgula setenta e três

poÍcento)correspondendoaovalordeR$1.706.728,51(ummilhão,setecentoseseismil'setecentos
e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo que a meta estipulado para o 10 rrimestre íoi

de4,620/o(quatrovírgulaSessentaedoisporcento).Após,oPresidentedoComitêfalousobrea
importânciadaNovacertificaçãoparaatenderàsdeterminaçõeslegais,emespecialaPortariano
9.907, de 14to4l2o2o,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

pelaGestãodosRecursoseosmembrosdoComitêdelnvestimentos.Ficouacordado,conforme
transcrito na ata da Nonagésima Nona Reunião ordinária do conselho Deliberativo' ocorrida dia

1gto4t2o22,a participação de conselheiros no curso preparatório para a nova certificação e pagamento

dataxadeinscriçãoparaaprova.Emseguida,oDiretorPresidenteinformouqueatendendoao
determinado no art. 2o da Lei Municipal no 943/2021 de 23tO4t2Q21 o CNPJ deste RPPS teve o nome

atterado para ,|NS|TUTO DE PREUDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICoS Do MUNICíP|O DE

vARRE-SAl/RJ',, sendo o nome de Íantasia VARRE-SAlPrev. Finalizando o Diretor Presidente

comunicouqueoJornaldePrestaçãodecontas/2o21ficaráprontonoiníciodeMeio/22eSerá
distribuídonaSrepartiçõeSpúblicasmunicipaiseaosaposentadosepenSionistas.Nadamaishavendo
a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e a reunião foi dada por encerrada e para constar'

eu, Rômulo José oliveira de souza, lavrei a presente ata que, será lida e apreciada na próxima reunião,

éassinadapormimeosdemaispresentes.Varre-Sai,lgdeAbrildedoismilevinteedois.
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