
Ata da Nonagésima Nona.Reunião ordinária do-comitê de lnvestimentos do lnstituto
si,E;:;]ou'"ia 

dos servido.e" puoricás"ãJíunicrpi; ià v;;-õIir"cu - ,ARRE-

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Jurho do ano de 2022 (doism ir e vinte e dois), na sede dolnstituto VARRE-sArprev, situado à nua .tose tupini, número í 3, às í sh (quinze horas), reuniuo comitê de rnvestimentos para deriberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e apreciaçãoda ata da reunião anterior; 2) Apresentação do barancete das Receitas e Despesas do Mêsde JunholZ1Z2 e Demonstrativo Financeiro Consolidado; 3) Rentabilidade do Mês deJunhor2022; 4) Rearocação de Recursos; s) neiaiorio Mais Varia; 6) rnformaçÕes Gerais.Estiveram presentes os seguintes membros: Presidente cristóvão Benígno de oliveira Fabre,o Gestor de Fundos Rômuro José oriveira de sou,-a, Dayserane pimenta Lopes Resende,Maria Aparecida de Fátima Brum e Vínícius oliveira Duka. o presidente do comitê cristóvãoBenígno de oriveira Fabre agradeceu a presença de todos e em seguida soricitou que fossefeita a reitura da ata da reunião anterioi, qr" ài 
"prorrda 

por todos. Após, apresentou obarancete das Receitas e Despesas e o Demonstràtivo Financeiro consoridado do mês deJunho de 2022, incrusive as despesas adminístrativas, que foi aprovado por unanimidade.lnformou que a rentabiridade no mês de Junhor2}2zfoi negativa no p"r""ntJ"r d e 2,07% (doisvírgula zero sete por cento - negativa) correspondendo ao varor de (-) R$1.335.544,53 (menos- um mirhão, trezentos e trinta e cinco mir, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquentae três centavos), sendo que a meta estipurada para o mês foi de 1,o2yo1um virgura zero doispor cento). Disse também que o saldo em 30t06t2022 era de Rg 62.976.151,52 (sessenta edois milhÕes, novecentos e setenta e seis mir, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e doiscentavos). continuando, conforme decidido na reunião anterior, foi retornado à pauta aseguinte realocação de recurso: apricaçâo de R$400.000,00 (quatrocentos mir reais) no FundorcATU VANGUARDA DT'TDENDOS, cNpJ no o'-.27g.go4tooO1-4í. Após avariação dosmembros deste comitê a rearocação do recurso foi aprovada, por unanimidade, devendo oTECUTSO SEr rctirAdO O FUNDO ITAÚ INSTITUTCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDAFIXA. Em seguida, foi apresentado o Reratório do 20 trimestre e 1o semestre de 2022, datadode 3010612022, eraborado pera Empresa Mais Varia de consurtoria em rnvestimentos eEducação, o qual encontra-se disponível em nosso "site" na internet. Nada mais havendo atratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião.Para constar, eu Rômuro Jose oriveira de souzá,- ravrei a presente ata que será rida eapreciada na próxima reunião, e será assinada por mim e peros demais presentes. varre_sai,19 de julho de dois mil e vinte e dois.
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