
Ata da Nonagésima Oitava Reunião Ordinária do Comitê de lnvestimentos do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ - VARRE-
SAlPrev.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), na sede
do lnstituto VARRE-SAlPrey, situado à Rua José Tupini, número 13, às 15h (quinze horas),
reuniu o Comitê de lnvestimentos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura da
ata da reunião anterior, 2) Apresentação do balancete das Receitas e Despesas do Mês de
Maiol2022 e Demonstrativo Financeiro Consolidado; 3) Rentabilidade do Mês de Maiol2022:
4) Realocaçáo de Recursos; 5) lnformaçóes Gerais. Estiveram presentes os seguintes
menrbros: Presidente Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre, o Gestor de Fundos Rômulo José
Oliveira de Souza, Dayselane Pimenta Lopes Resende, Maria Aparecida de Fátima Brum e
Vinicius Oliveira Dutra. O Presidente do Comitê Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre
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, apresentou o balancete das Receitas e
Despesas e o Demonstrativo Financeiro Consolidado do mês de Maio de 2022, inclusive as
despesas administrativas, que foi aprovado por unanimidade. lnformou que a rentabilidade no
mês de Maiol2022 foi de 0,72o/oo/o (zero vírgula setenta e dois por cento) correspondendo ao
valor de R$460.919,02 (quatrocentos e sessenta mil, novecentos e dezenove reais e dois
centavos), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,l7o/oYo (zero vírgula oitenta e sete
por cento). Disse também que o saldo em 3010512022 era de R$ 64.414.160,81 (sessenta e
quatro mil, quatrocentos e catorze mil, cento e sessenta reais e oitenta e um centavos).
Continuando, foi colocado em pauta as seguintes realocaçÕes de recursos: na CAI)(A: a)
resgatar o valor de RS3.000.000,00 (três milhões de reais) do Fundo CAIXA FIC BRASIL
GESTAO ESTRATEGICA RF e aplicar o valor de RS'l .OOO.OOO,00 (um milhão de reais) no Fl
CAIXABRASILIt\44-B TPRFLP; aplicarovalordeR$1.000.000,00(ummilhãodereais) no
Fl CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP; aplicar o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de rears)
no Fl CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP; no BRADESCO: resgatar o valor de R$1.000.000,00
(um milhão de reais) do Fundo BRADESCO FIC Fl RF ALOCAÇÃO DINÂMICA e aplicar no
Fundo BRADESCO INST FIC Fl RF IMA-B TP. Todas as realocaçÕes foram aprovadas por
unanimidade. Também foi pautada a aplicação de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) no
Fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS, CNPJ no 08.279.30410001-41 todavia os
membros deste comitê, após discussão, por unanimidade, optaram que esta realocaçáo seja
pautada na próxima reunião objetivando o acompanhamento das oscilaçÕes da bolsa de
valores no periodo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e deu por encerrada a presente reunião. Para constar, eu Rômulo José Oliveira de Souza,
lavrei a presente ata que será lida e apreciada na próxima reunião, e será assinada por mim
e pelos demais presentes. Varre-Sai, 21 de junho de dois mil e vinte e dois.
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