
Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do lnstituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varre§ai/RJ -
VARRE§AlPrev.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Julho do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), na sede do
VARRE-SA|Pre4 situado à Rua José Tupini, número í3, às 13h (treze horas), reuniu o
Conselho Fiscal para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura da ata da reuniáo
anterior; 2) Apresentação do balancete das Receitas e Despesas do Mês de Julho/2022; 3)

Rentabilidade do Mês de Julhol2022; 4) lnformações Gerais. Estiveram presentes os

seguintes membros do Conselho Fiscal: Maria Aparecida de Fáüma Brum, Gabriela Abib

Vargas Braga, Gilberto Fabri Martins e Dhermeson Batista do Nascimento de Souza. Também

estiveram presentes o Diretor Presidente do VARRE-SAlPrev, Sr. Cristóvão Benígno de

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

Conselho Fiscal, SÉ Maria Aparecida de Fátima Brum agradeceu a presença de todos e em

seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior. Após passou a palavra

ao Diretor Presidente do VARRE-SAlPrev, Sr. Cristóváo Benígno de Oliveira Fabre que

apresentou o Demonstraüvo Financeiro Consolidado alé 3110712022 e o balancete das
Receitas e Despesas do mês de Julho de 2022, inclusive as despesas administrativas, que

foi aprovado por unanimirJade. lnformou que a rentabilidade no mês de Julhol2022 foi de
1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) correspondendo ao valor de R$ 1.035.945,46
(um milhão, trinta e cinco mil, novêcentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos),
sendo que a meta estipulada para o mês foi de "menos" (-) 0,21% (menos - zero vírgula vinte
e um por cento). Disse tamtÉm que o saldo em 3110712022 era de R$ ô4.195.886,59
(sessenta e quatro milhões, @nto e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e nove @ntavos). O Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza,
informou que todas as contribui@es relativas ao mês de Julhol22 (parte patronal, dos
servidores, parcelamento e aporte) foram devidamente pagas no prazo legal. Nada mais
havendo a tratar eu, Gabriela Abib Vargas Braga, lavrei a presente ata que após lida e
aprovada por todos os conselheiros é assinada por mim e os demais presentes. Varre-Sai,
RJ, 23 de Agosto de dois mil e vinte e dois.
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