
Ata da Centésime Terceira Reunião OÍdinária do Consêlho Deliberativo do lnstitúo de PÍevidêncir do6
Seívidorês Públicc do unicípio de Varre§airRJ - VARRE§AlPlev.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), na sede do VARRE-SA|Prêy,
situada à Rua José Tupini, númeÍo 13, às 14h (catorze horas), reuniu o Conselho Deliberativo para deliberar
sobre os seguintes assuntos: 'l) Leitura da ata da Íeuniáo anterio[ 2) ApresentaÉo do balancete das Receitas
e Despesas do Mês de Julho/2022; 3) Rentâbilidade do Mês de Ju[:,on1224) Certificaçôes; 5) ContrataÇáo de
Atuário; 6) lnformaÉes Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Maria Aparecida de Fátima
Brum, Maria do Carmo Rodrigues Batista, MnÍcius Oliveira Dutra, Dayselane Pimentia Lopes Resende; José
Carlos Estevão de Castro e Jones Marcos da Silva Paule e o suplente Antônio Moreira Mertlns. Também estavam
presentes o Diretor Presidente do VARRE-SAIPÍey, SÍ. Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre e o DiÍetor do
Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveire de Souza. O Presidente do Conselho, Sr. Mnicius Oliveira Outra agradeceu
a presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita a leiture de ata da reuniâo anterior, que foi aprovada
por todos. O PÍesidênte do Conselho passou â palavra ao Diretor Prêsidente do VARRE-SAIPÍe% Sr. C stóváo
Benigno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete das Receitas e oespesas do mês de Julho de 2022,
inclusive as despesas edministrativas, que foi eprovado por unanimidade. lnÍormou que a rentabilidade no mês
de Julho/2022 Íoi de 1 ,65% (um vírgula sessênta e cinco por cento) conespondendo ao valor de R$ 1.035.945,46
(um milhão, üintâ e cin@ mil, novecenlos e quarentia e cinco reais e quarenta e seis centavos), sendo que a meta
estipulada para o mês foi de "menos" (-l 0,21o/o (menos - zero virgula vinte e um por cento). Disse também que
o saldo em 3110712022 era de R$ 64.195.886,59 (sess€nta e quatro milhÕes, cento e noventa e cinco mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Continuando, o Diretor Presidente prestou contas
das pÍovas de certificaçóes e disse que ele já havia realizedo a certiÍicaçáo pere DiÍigente do RPPS e para o
Comitê de lnvestimentosi/Gestor de Recursos e que havia sido aprovado em ambas; que o DiretoÍ do Tesouro,
Rômulo, já havia sido aprovado para GestoÍ de Recursosi Maria Aparecida Brum, tendo sido aprovada para o
Comitê de lnvestimentoíGestor de Recursos, Conselho Fiscal e Comitê Deliberativo; Vinicius Dutra foi eprovado
para o Comitê de lnvestimentoíGestor de Recursos e para o Conselho Deliberativo; Dhermesom eprovado para
o Conselho Fiscal e que Gabriela Abib Vargas Braga ainda não tinha feito a referida prova para o Conselho
Fiscal. O Diretor Presidente parabenizou e agradeceu o empenho de todos nesta grande conquistra para o nosso
RPPS. Por úlümo, o Diretor Presidentê disse que teve uma reunião com o Sr. Prefeito, Sêcretário de Gabinete e
Procurador Jurídico do Municipio na qual o PÍeÍeito expÍessou sua preocupaçáo com o alto valor do aporte
mensal que tem sido pego ao RPPS e sua elevaçáo para o ano de 2023, bem como disse estâr trabalhando na
realização de um concurso público e que gostaria de trabalhar também na elaboração de uma "possivel' reÍorma
da previdênc'a para o municipio e que contrataria uma empresÉ! especializada para análise do assunto e
elaboraçáo de minuta(s). Diante disso, o Diretor Presidente disse que proporia ao Conselho Deliberativo do
VARRE-SAlPrev um pedido para a contraüaÉo e pagamento de atuário para tazer a avaliação desta(s)
possív-el(eis) minuta(s) de proposta(s) de rêfoÍma da previdência com o obietivo de verificar se haveÉ diminuido
do déficit atuarial. Após, o Diretor Presidente pediu autorizaÉo para a contraÉo do atuário baseado nas
explicações acima e caso o Prefeito realmentê apresente minuta(s) dê reforma da previdência, todavia este
Conselho Deliberativo NÁO APROVOU o pedido, por maioria, tendo votado A FAVC,R os consetheiros Maria
Aparecide de Fátime Brum e Vinícius Oliveira Dutra e CONTRA os conselheiros Maria do Carmo Rodrigues
Batista, Dayselane Pimenta Lopes Resende, Jones Mercos da Silva Paula e José Carlos Estevão. Nada mais
havendo a tratar, o Diretor Presidente agradecêu a presença de todos e deu por encenada a presente reunião.
Para constar, eu Maria Aparecida de Fátjma Brum, lavrei a prêsente ata que será lida e apreciada por todos ne
póxima reuniáo e assinada por mim e pelos demais presentes. Vane-Sai, 23 de Agosto de dois mal e vinte e
dois.
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