
Ata da Centésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Detiberaüvo do lnsütuto de
Previdência dos servidores Públicos do tunicipio de varresailRJ - vARREsAlprev.

Aos 28 (cinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2023 (dois mil ê ünte três), na sede do
vARRE-sAlPrev, situada à Rua José Tupini, número '13, às l3h (treze horas), reuniu o conselho
Deliberativo para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura da ata da reunião anterior; 2)
Apresentaçáo do balancete das Receitas e Despesas do Mês de Janeiol2}23;3) Rentabilidade do
Mês de Janeiro/2023 e Relatório de lnvestimentos; 4) CaÉa Mensal da Mais Valia Consultoria em
I nvestimentos; 5) Decreto Muni cÀpal no 2fflÉ,123; 6) Relatório de Gestão Atuerial e Paracer do Relatório
de Gestão Atuarial; 7) lnformações Gerais. E§iverãm pÍesentes os seguirües Conselheiros: Marie
Aparecida de Fátima Brum, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Maria das Graças Barbosa Geldu,
Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Resende; José Carlos Estevão de Castro e Jones
Marcos da Silva Paula e o suplente Antônio Moreira Martins. TamtÉm estavam presentes o Diretor
Presidente do VARRE§AlPrev, Sr. Cristóváo Benígno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr.
Rômulo José Oliveira de §grIza. Q Presidente do Conselho, Sr. Mnlcius OliveiÍa Dutra agradecêu a
presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi
aprovada por todos. O Presidente do Conselho passou a palavra eo Diretor Presidente do VARRE-
SAlPrev, Sr. Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete das Recêitas e
Despesas do mês de Janeiro de 2023, inclusive as despesas administretivas, que foi aprovado por
unânimidadê. TamtÉm apresentou o Relatório de lnvestimentos e informou que a rentabilidade no
mês de Janeiro/2023 foi de 1,44o/oo/o (um vírgula quarenta e quatro por cento) corespondendo ao valor
de R$ 952.775,95 (novecentos e cinquenta e dois mil, sêtecentos e setenta e cinco reais e noventa e
cinco centavos), sendo que a mete estipulada para o mês foi de O,E8% (zero virgula oitenta e seis por
cento) tendo sido atingido o percentual de 167 ,44o/o (cento e sessenta e sete vírgula guarenta e quatro
por cento) da meta. Disse também que o saldo em 2ü0212023 era de Rg 61.324.459,92 (sessenta e
sete milhóes, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitentâ e dois
centavos). Em seguida, o Diretor Presidente apresentou e Carta Mensal da Mais Valia Consultoria em
lnvestimentos, datada de 1310212023, o qual se encontra publicada no site do RPPS. Apos foi lido o
Decreto Municipal no 2o84.12023 de 'l7l13l2123 qve tratâ do censo previdenciário dos servidores ativos
da Prefeitura Municipal de Vane-Sai. Continuando foi apresentado o Relatório de Gestão Atuarial,
datado de 27 rc2f2023, elaborado e assinado por Daniel Barbosa Valoni, atuário Reg. no 2250 e o
Parecer de Gestáo Atuarial. Todos tomaram conhecimento, lizeram as devidas ponderações e
esclareceram dúvidas. Finalizando o Diretor Presidente disse que está disponível no site do RppS o
contracheque on line e o lnÍorme de Rendimentos para o lnposto de Renda. O Diretor presidente do
VARRE-SAIPrev, cristóvão Benígno de Oliveira Fabre, retomou à palavra ao presidente do Conselho,
Senhor Vinícius Oliveira Dutra, que agradecendo a presença de todos deu por encenada a reunião.
Nada mais havendo a tratarê para constar, eu Maria Aparecida de Fátima Brum, Iavrei a presente ata
que será lida e apreciâde portodos na próxima reunião e assinada por mim e pelos demais presentes.
Vane-Sai, 28 de fevereiro de dois mil e vinte e três.
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Na qualidade de membros do Conselho Deliberativo do lnstituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município Varrê-Sai- VARRE-SAlPrev, e no uso de nossas atribuições legais,
CERTIFICÁMOS que a ATA da 108a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo é a verdadeira e
correta transcrição dos fatos, acontecimentos e expressôes nela inseridos, e quê â reunlão foi

cERrlFlcAMos ainda, que as nossas manifestações, na reunião em pauta, estão
reproduzidas em seu inteiro teor e quê nossos votos foram dados com base nas informações
passadas e nos esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva e fusessoria do VARRE-SAlprev,
e ainda, nas avaliações e no conhecimento individual de cada membro. Rêgistramos também que
nossos votos encontram-se, fielmente retratados. em pleno vigor e efeito, e não foram anulados ou
modificados por qualquer ato posterior à realização da reunião e subsequente transcrição da Ata.

Por ser a expressão da verdade, Íirmamos e presênte, e damos fé.

Dutra
Presidente do Conselho Deliberativo do VARRÉ_SAlprev
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