
Ata da Centésima Quarta Reunião ordináría do Comitê de lnvestimentos do lnstituto dePrevidência dos servidores púbricos do Município de varre_sai/ÀJ_ úÃÀne-serpr"r.
Aos 20 (vinte) dias do mês de Dezembro do ano de 2022 (doismir e vinte e dois), na sede dolnstituto VARRE-sArprev, situado à Rua José Tupini, número í3, às 14h (catorze horas),reuniu o Comitê de lnvestimentos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leítura eapreciação da ata da reul r_á_o anterior; 2) Apresentação do balancete das Receitas e Despesasdo Mês de Novembro/2O22, Demonstrativo Finanàeiro Consolidado e Relatório Mensal deInvestimentos; 3) Rentabiridade do Mês de Novembro/2)z2; 4) Regimento rnterno; s)calendário de Reuniões/2023; 6) rnformaçÕes Gerais. Estiveram presentes os seguintes
membros; Presidente cristóvâo Benígno de oriveira Fabre, o Gestor de Fundos Rômuro Joséoliveira de souza, Dayserane pimenta Lopes Resende, Maria Aparecida de Fátima Brum_e
Vinícius oliveira Dutra. o Presidente do Comítê cristóvão Benígno de oliveira Fabre
agradeceu a presença de todos e em seguida solicitou que fosse fàita a leitura da ata da
reunião anterior, que foi aprovada por todos. Após, apresentou o balancete das Receitas e
Despesas, o Demonstrativo Financeiro Consolidado e o Relatório Mensal de lnvestimentos do
mês de Novembro de 2022, inclusive as despesas administrativas, tendo sido os mesmos
aprovados por unanimidade. lnformou que a rentabilidade no mês de Novembro/2o22 foi
negativa em 0,15% (menos - zero vÍrgura quinze por cento) correspondendo ao varor,
negativo, de R$ 98.928,49 (noventa e oito mir, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e
nove centavos), sendo que a meta estipurada para o mês foi de 0,76% (zero vírgura setenta eseis por cento). Disse também que o saldo em 30/.1 1t2022 erade R$ 66.612.61412S lsessentae seis milhÕes, seiscentos e doze mir, seiscentos e catoze reais e vinte e nove centavos).Dando prosseguimento o Presidente deste comitê colocou em pauta para análise o RelatórioMensal de rnvestimentos referente ao mês de NOVEMBRo Do ANo DE2o2z,todos opinaramfavoravelmente pera aprovação, conforme descrito no pARECER No oo4t2o22_ coMrrÊ DEINVESTTMENTOS, anexo a esta ata, o quar será encaminhado ao conserho Fiscar paraapreciação de direito. Em seguida, o presidente determinou a anárise e discussão doRegimento rnterno do comitê de rnvestimentos, já ào conhecímento de todos, e foi corocadoem votação. o Regimento rnterno do comitê de rnvestimentos roi .pror"Jo pãr-unanimidade.o Presidente do comitê corocou êm pauta o c"tenãário de reuniôes para o ano de 2023. ocalendário foi aprovado por todos. Ficou determinado as seguintes datas: 27r01,2gt02,21t03,18104, 16r0s,20106,1$to7,1sl08, 19/og, rztto,zltl efitl2.Nadamais havendo a tratar, oPresidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião. paraconstar, eu Rômuro Jose oliveira de souza, ravrei à iresente ata que será rida e apreciada na
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Rômulo José Oliveira de Souza

Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre

Dayselane pimenta Lopes Rezende

Maria Aparecida de Fátima ,é-
Vinícius Oliveira Dutra

Brum , ,t,'





Rôlàtórlo He ns.t de
INVESTIMENTOS

REF. N OVEM BRO / 2022

PARECER NO OO4I2O22- COMITÊ DE INVESTÍMENTOS / VARRE.SAIPTCV

os membros participantes da 1o4a Reunião ordinária de 2022do comitê
de lnvestimentos do rnstituto de previdência dos servidores púbricos do Município de
Varre-sai - VARRE-sArprev, ocorrida em 20 de dezembro de 2o22,no desempenho
de suas competências de que trata o artigo 23 da Lei no g53/2021 de23r04t2021, apos
examinarem o Reratório Mensar de lnvestimentos referente ao mês de N.VEMBR.
DO ANO DE 2022, opinam favoravermente pera aprovação, submetendo-o assim, àapreciaçáo dos membros conserheiros do conserho de Fiscar do VARRE-sArprev.

Varre-Sai, RJ, em 20 de dezembro de 2022.

Rômulo Jose Oliveira de Souza

Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre

Dayselane pimenta Lopes Rezende

Maria Aparecida de Fá

Vinícius Oliveira Dutra

tima Brum )
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CERTIFIGADO DA ATA DE REUN!ÃO

COMITÊ DE INVESTTMENTOS

Título

Certificado da Ata de Reuniâo

lnstrumento de Certlf ic.ção
103e Ata da Reunião Ordinária do Comitê de
lnvestimentos

Data e Hora da Reunião

2217112022 às lah
Local da Regnião
Sala de Reuniões do VARRE-SAIPrev

Motivo
Registro de lnteiro Teor e Cenificação

Oata do Certificado
201L2/2022

Número do Certlficado
04/2022

Na qualidade de membros do Comitê de investimentos 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 í03a Reunião Ordinária do Comitê de
lnvestimentos 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.

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-sAlPrev, 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 express da verdade, firmamos a presente, e damos fé

Cristóvão
Presidente do Comitê

nígno de Oliveira Fabre
e lnvestimentos do VARRE-SAIPrev

Rômulo José Oliveira de Souza

Dayselane Pimenta Lopes Rezende

Maria Aparecida de Fá

Vinícius Oliveira Dutra

tima Brum
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