
Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do lnstituto
de Previdência dos Seruidores Públicos do f,lunicípio de Varre§ai/RJ -
VARRE§AlPrev.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Julho do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), na sedê do
VARRE-SA|PIe% situado à Rua José Tupini, número 13, às 13h (treze horas), reuniu o
Conselho Fiscal para deliberar sobre os seguintes assunlos: 1) Leitura da ata da Íeunião
anterior; 2) Aprêsentâção do balancete das Receitas e Despesas do Mês de Junhol2022; 3)
Rentabilidade do Mês de Junhol2022; 4) lnformaçôes Gerais. Estiveram pÍesentes os
seguintes membros do Conselho Fiscal: Maria Aparecida de Fátima Brum, Gabriela Abib
Vargas Braga, Gilberto Fabri Martins e Celso da Silva Garcia. TamtÉm 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, Sf Maria
Aparecida de Fátima Brum agradeceu a prêsença dê todos e em seguida solicitou que Íosse
feita a leitura da ata da reuniâo anterior. Após passou a palavra ao Diretor PreskJente do
VARRE-SAIPÍê4 Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre que apresentou o Demonstrativo
Financeiro Consolidado alé 3On6f2O22 e o balancete das Receitas e Despesas do mês de
Junho de 2022, inclusive as despesas administrativas, que foi aprovado por unanimidade.
lnformou que a rentabilidade no mês de Junhol2O22Íoinqativa no peÍcentual de 2,07% (dois
vírgula zero sete por cênto - negativa) correspondendo ao valor de (-) R$1.335.544,53 (menos

- um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quaÍenta e quatro reais e cinquenta
e três centavos), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 1,O2clo (um vírgula zero dois
por cento). Disse também que o saldo em 30lffil2022 era de R$ 62.976.151,52 (sessenta e
dois milhões, novecentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e
dois centavos)- O Diretor do Tesouro, Sr. Rômuln Jose Oliveira de Souza, informou que todas
as contribui@s relativas ao mês de Junhoi22 (parte patronal, dos servidores, parcelamento
e aporte) foram devidamente pegas 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. Vane.Sai, RJ, 19 de julho de dois mil e vinte e
dois.
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