
Ata da Centésima Oitava Reunião Ordinária do Gonselho Deliberativo do lnstituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ - VARRE-SAlPrev.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro do ano de 2023 (dois mil e vinte três), na sede do
VARRE-SAlPrey, situada à Rua José Tupini, número 13, às 13h (treze horas), reuniu o
Conselho Deliberativo para deliberar sobre os seguintes assuntos: í ) Leitura da ata da
reunião anterior; 2) Apresentação do balancete das Receitas e Despesas do Mês de
Dezembrol2OZ2; 3) Rentabilidade do Mês de Dezembro/2022 e Relatório de lnvestimentos;
4) Rentabilidade do ano de 2022 e Relatório Mais Valia do 40 Trimestre e Ano de 2022: 5)
Avaliação Atuarial 2023 e Decreto Aporte; 6) Decreto Taxa de Administraçáo; 7) Calendário
de Pagamento; B) Seminário Aepremerj em ltaipava, RJ; 9) Análise documentos Pró-Gestão
e Contratação Empresa Certificadora; 10) lnformações Gerais. Estiveram presentes os
seguintes Conselheiros: Maria 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. Também estavam presentes o Diretor Presidente do VARRE-SAlPrev, Sr.
Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de
Souza. O Presidente do Conselho, Sr. Vinícius Oliveira Dutra agradeceu 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 ao Diretor Presidente do VARRE-
SAlPrev, Sr. Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete das Receitas
e Despesas do mês de Dezembro de 2022, inclusive as despesas administrativas, que foi
aprovado por unanimidade. Também apresentou o Relatório de lnvestimentos e informou que
a rentabilidade no mês de Dezembro/2lZ2 Íoi negativa em Q,7 5o/o (menos - zero vÍrgula
setenta e cinco por cento) correspondendo ao valor, negativo, de R$ 500.320,57 (menos -
quinhentos mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), sendo que a meta
estipulada para o mês foi de í ,1 1 % (um vírgula onze por cento). Disse também que o saldo
em 3111212022 era de R$ 66.349.410,41 (sessenta e seis milhÕes, trezentos e quarenta e
nove mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e um centavos). Continuando, o Diretor
Presidente apresentou o Relatório da Mais Valia Consultoria em lnvestimentos referente ao
40 Trimestre e Ano de 2022 que encontra-se disponível no site. Disse também que a meta
para o ano de 2022 Íoi de 11,04% (INPC + 4,84o/o) e o retorno Íoi de 3,57%. Em seguida,
apresentou a Avaliaçáo Atuarial 2023, data base 3111212023, bem como o Decreto no

207512023 de 1710112023 que dispões sobre os valores do aporte. Ambos encontram-se
publicados no site. lnformou que o valor da Taxa de Administração para o exercício de 2023
é de R$623.899,53 (seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e
cinquenta e três centavos) conforme Decreto no 207812023 de 2510112023. Foi proposto o
calendário de pagamento dos aposentados e pensionistas para o ano de 2023 e foram
aprovadas, por unanimidade, as seguintes datas: 28102;3O103;27104; 30105; 30106:28107;
30i08; 29109; 30/10; 30/í1; 28112 e í3o salário em 20112. Também decidiu-se que poderá
haver adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13o salário, a partir do mês de Julho,
desde que requerido pelo interessado. O Diretor Presidente informou sobre o Seminário
Previdenciário da Aepremerj com o tema "Perspectivas dos lnvestimentos em um novo ciclo
da Administração Pública Federal", que acontecerá nos dias 27 e 28103, na cidade de
Petrópolis/ltaipava. Por ser tema relacionado à investimentos decidiu-se que os membros do
Comitê de lnvestimentos teriam prioridade na" p
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Oliveira Dutra, Maria Aparecida de Fátima Brum, Rômulo José Oliveira de Souza e Cristóvão
Benígno de Oliveira Fabre. Dando continuidade o Diretor Presidente, falou sobre o que já foi
feito em relação ao Pró Gestão, visando a certificação do lnstituto de Previdência dos
servidores Públicos do Município de varre-sai - vARRE-sAlprev no programa de
Certificaçáo lnstitucional e Modernização da Gestão dos Regímes de Previdência Social -
Pró- Gestão RPPS; e objetivando de concluir a elaboração de documentos para a certificação
foi encaminhado aos conselheiros uma série de documentos para os quais propomos, neste
momento, uma análise crítica conjunta e posterior apreciação. Foi colocado em análise e
discussão os seguintes documentos: Plano de Ação Anual 2023; Relatório de Governança
corporativa; Relatório de canais de Atendimento; Plano de Ação Mensal de lnvestimentos;
Relatório de controle lnterno e os seguintes Mapeamentos: COBRANÇA DE DÉBlros
DAS CONTR|BU|ÇÕES PREV|DENCÁRAS DO ENTE FEDERATTVO; COBRANÇA DE
DÉBITOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRAS DOS SERVIDORES CEDIDOS;
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS; CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
DE PENSÃO POR MORTE; REVISÃO DE BENEFÍCIOS; COBRANÇA DE DÉBITOS DAS
coNTRtBUtÇÔES pREVtDENCÁRtAS DOS SERVTDORES LtCENC|ADOS. Os
conselheiros discutiram o material proposto e sanaram dúvidas. Como já tinham analisado as
matérias anteriormente foi colocado em votação todos os documentos acima descritos. Todos
os conselheiros aprovaram. O Diretor Presidente pediu autorização para fazer tomada de
preços e posterior contratação de empresa certificadora para o pró-Gestão. Disse ter
conhecimento das empresas vANzoLlNE, tNsTlruro roruM e lce BRASTL às quais
solicitaria orçamento. o pedido foi aprovado por todos. o Dlretor presidente do VARRE-
SAlPre4 Cristóvão BenÍgno de Oliveira Fabre, retornou à palavra ao Presidente do Conselho,
senhor VinÍcius oliveira Dutra, que agradecendo a presença de todos deu por encerrada a
reunião. Nada mais havendo a tratar e para constar, eu Maria Aparecida de Fátima Brum,
lavrei a presente ata que será lida e apreciada por todos na próxima reuniáo e assinada por
mim e pelos demais presentes. Varre-Sai, 31 de janeiro de dois mil e vinte e três.

Dayselane Pimenta Lopes Resende
Maria Aparecida de Fátima Brum
Maria das Graças Barbosa Geldu
Maria do Carmo Rodrigu
Vinícius Oliveira Dutra
Jones Marcos da Silva aula
José Carlos Estevão de Castro
Antônio Moreira Martins
Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre
Rômulo José Oliveira de Souza
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cERTtFtcADo DA ATA oe ReurutÃo

CONSELHO DELIBERATIVO

Título

Certificado da Ata de Reunião

Autor

Conselho Deliberativo

ln5trumento de Certifiçaçâo
107r Ata dà Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo

Data e Hora da Reunião

20112/2022 às L1h

Locâl de Reunlão
Sala de Reuniões do VARRE-SAIP/ey

Motivo
Registro de lnteiro Teor e Certificação

Data do Certiíiçado
3t/0L12023

Número do CertiÍicado
os/2023

CERTIFICAMOS ainda, que as nossas manifestações, na reunião em pauta, estão
reproduzidas em seu Inteiro teor e que nossos votos foram dados com base nas informações
passadas e nos esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva e Assessoria do VARRE-SAIpre%
e ainda, nas avaliações e no conhecimento individual de cada membro. Registramos 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, firmamos a resente, e damos fé.

Vinícius liveira Dutra
Presidente do Conselho Deliberativo do VARRE-SAlprev

Dayselane Pimenta Lopes Resende 0r,

Maria Aparecida de Fátima Brum
Maria das Graças Barbosa Gelduc ô-É.,t
Maria do Carmo Rodrigues Bati

Jones Marcos da Silva Paula

José Carlos Estevão de Castro

Na qualidade de membros do Conselho Deliberativo do lnstituto de Previdência dos

Servidores Públicos do Município Varre-Sai - VARRE-SAlPrey, e no uso de nossas atribuições legais,
CERTIFICAMOS que a ATA da 107e Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo é a verdadeira e

correta transcrição dos fatos, acontecimentos e expressões nela inseridos, e que a reunião foi
devidamente convocada e realizada, em todos seus aspectos, em conformidade com a legislação
vigente, e ainda, que o quórum necessário para sua instalação foi observado.


