
Ata da CenÉeima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Deliberaüvo do lnstituto de
Prcvidência dos Sêrvidorcs Públicos do tunicípio de Varre§ailRJ - VARRE§AlPrcv.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Julho do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), na sede do VARRE-
SAlPrev, situada à Rua José Tupini, número 13, às 14h (catorze horas), reuniu o Conselho Deliberativo
para deliberar sobre os sêguintes assuntos: í) Leitura da ata da reuniáo anterior. 2) Apresentação do
balancete das Receltas e Despesas do Mês de Junhol2022;3) Rentabilidade do Mês de Junhol2022;
4) Relatório Mais Valia; 5) Recadastramento e Prova de Vida/contratação; 6) Pró-Gestão; 6)
lnformaçóes Gerais. Esliveram presentes os seguintes Gonselheiros: Maria Aparecida de Fátima
Brum, Maria das Graças Barbosa Gêldu, Maria do Carmo Rodrigues Bâtista, Vinícius Oliveire Dutra,
Dayselane Pimenta Lopes Resende; José Carlos Estevão de Castro e Jones Marc,os da Silva Paula e
o suplente Antônio Moreira Martins. Também estavam presentes o Diretor Presidente do VARRE-
SAlPrev, Sr. Cristóváo Benígno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de
Souza. O Presidente do Conselho, Sr. Mnícius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos e em
seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata da reuniáo anterior, que foi aprovada por todos. O
Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente do VARRE-SAlPrev, Sr. Cristóvão
Benigno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete das Receitas e Despesas do mês de JUnho
de 2O22, inclusive as despesas administrativas, que foi aprovado por unanimidade. lnformou que a
rentabilidade no mês de Junhola022 foi negativa no percentual de 2,07o/o (dois vírgula zero sete por
cento - negativa) conespondendo ao valor de G) R$1.335.544,53 (menos - um milháo, trezentos e
trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três c€ntavos), sendo que a
meta estipulada para o mês foi de 1 ,O2o/o (um vírgula zero dois por cento). Disse também que o saldo
em 3010612022 era de R$ 62.976.151 ,52 (sessenta e dois milhóes, nove@ntos e setenta e seis mil,
cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Em seguida, foi apresentado o Relatório
do 20 trimestre e 10 semestre de 2022, datado de 3010612022, elaborado pela Empresa Mais Valia de
Consultoria em lnvestimentos e Educação, o qual encontra-se disponível em nosso 'site" na intemet.
Continuando, o Diretor Presidente pediu autorizaçáo para a contratação de um funcionário para realizar
o Recadastramento e Prova de Vida dos Aposentados e Pensionistas, conforme determinado pelo
ATO PRESIDENCIAL No 00312022 de 08107122 e publicado no Diário Oficial do Município na mesma
data. O pleito foi aprovado portodos. O Diretor Presidente disse que envidaria esforços para encontrar
alguém que já tivesse feito estágio remunerado na Prefeitura de Varre-Sai. O Diretor Presidente
também informou que contratou uma funcionária para efetuar os serviços de limpeza da sede do
VARRE-SAIPrevvisto que servidora cedida pela Prefeitura está licênciada por motivos de saúde. Após,
foi comentado pelo Diretor Presidente a importância da implantâçáo do Pró-Gestão em nosso RPPS e
para tanto pediu autorização para a contratação de empresa especializada para a realizaçâo de
serviços de Consultoria Previdenciária, voltada à área de gestáo, visando a certmcaçáo do lnstituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai - VARRE-SAI no Programa de
Certificaçáo lnstitucional e Modemização da Gestão dos Regimes de PÍevidência Social - Pró- Gestâo
RPPS, sendo a autorizaçáo aprovada por unanimidade.Nada mais havendo â tratar, o Diretor
Presidente agradeceu a presençâ de todos e deu por encerrada a presente reunião. Para constar, eu
Maria Aparecida de Fátima Brum, lavrei a presente ata que será lida e apreciada por todos na próxima
reunião e assinada por mim e pelos demais presentes. Varre-Sai, 19 de Julho de dois mil e vinte e
dois.
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