
Ata da Centésima Quinta Reunião Ordinária do Comitê de lnvesümentos do lnstituto de
Previdência dos Seryidores Públicos do tunicípio de Varre§ailRJ - VARRE-SAlPrev.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Íevereiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), na sede
do lnstituto VARRE-SAIP/By, situado à Rua José Tupini, número í3, às 14h (catoze horas),
reuniu o Comitê de lnvestimentos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e
apreciação da ata da reunião anterior; 2) Apresentação do balancete das Receitas e Despesas
do Mês de Janeiol2023, Demonsúativo Financeiro Consolidado e Relatório Mensal de
lnvestimentos; 3) Rêntabilidade do Mês de Janeiro/2023; 4) Relatório de Gestiio Atuarial e
Parecer do Relatório de Gestão Atuarial; 6) lnformaçÕes Gerais. Estiveram presentes os
seguintes nrembros: Presidente Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre, o Gestor de Fundos,
Rômulo José Oliveira de Souza, Dayselane Pimenta Lopes Resende, Maria Aparecida de
Fátima Brum e Mnícius Oliveira Dutra. O Presidente do Comitê Cristóvão Benígno de Oliveira
Fabre agradeceu a presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata
da reunião antêrior, que Íoi aprovada por todos. Após, apresentou o balancete das Receitas
e Despesas, o Demonstrativo Financeiro Consolidado e o Relatório Mensal de lnvestimentos
do mês de Janeiro dê 2023, inclusive as despesas administrativas, tendo sido os mesmos
aprovados por unanimidade. lnformou que a rentabilidade no mês de Janeiro/2023 foi foi de
1,Mo/oo/o (um virgula quarenta e quatro por cento) correspondendo ao valor de R$ 952.775,95
(novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventia e cinco
centavos), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,860/o (zero vírgula oitenta e seis
por cento) tendo sido atingido o percentual de 167 ,44o/o (cento e sessenta e sete virgula
quarenta e quatro por cento) da meta. Disse tamtÉm que o saldo em 31/01/2023 era de
R$67.324.459,E2 (sessenta e sete milhôes, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e
cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Continuando foi apresentado o Relatório de
Gestâo Atuarial, datado de 2710U2O23, elaborado e assinado por Daniel Barbosa Valoni,
atuário Reg. no 2250 e o Parecer de Crestão Atuarial. Todos tomaram conhecimento, fizeram
as devidas ponderações e esclareceraÍn dúvidas. Ambos encontram-se publicados no site.
Por fim, o Diretor Presidente disse que está disponível no site do Rpps o contracheque on
line e o lnÍorme de Rendimentos para o lmposto de Renda. Dando prosseguimento o
Presidente deste Comitê colocou em paute para análise o Rêlatório Mensal de lnvestimentos
referente ao mês de JANEIRO Do ANo DE 2023, todos opinaram favoravelmente pela
aprovação, conforme descrito no pARECER l{o 00612023 - colf,lrÊ DE lNvEsflirENTos,
anexo a esta ata, o qual será encaminhado ao Conselho Fiscal para aprêciaçáo de direito.
Nada mais havendo a tratar, o Presitlente agradeceu a presença de todos e deu por encenada
a presente reunião. Para constar, eu Rômulo Jose Oliveira de Sot,za, lavrei a presente ata
que será lida e apreciada na próxima reuniáo, e será assinada por mim e pelos demais
preseotes. Varre-Sai, 28 de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Rômulo José Oliveira de Souze

Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre

Dayselane Pimentâ Lopes Rezende

Maria Aparecida de Fátima Brum

Vinícius Oliveira Dutra
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REF. JANEIRO / 2023

PARECER N" 006/2023 - COUITÊ DE TNVESTITUIENTOS / VARRE-SAIPTEV

Os membros participantes da 't06a Reunião Ordinária/2O23 do Comitê de

lnvestimentos do lnstihrto de PrevirJência dos Servidores Públicos do Municipio de

Vane-Sai - VARRE-SAlPrey, ocorrida em 28 de fevereiro de 2023, no desempenho

de suas competências de que trata o artigo 23 da Lei no 95312021 de23lo4t2o21, após

examinarem o Relatório Mensal de lnvestimentos referente ao mês de JANEIRO DO

ANO DE 2023, opinam favoravelmente pela aprovaçáo, submetendo-o assim, à

apreciaçâo dos membros conselheiros do Conselho de Fiscal do VARRE-SAlprev.

Rômulo José Oliveira de Souza Ç

Cristóvâo Benígno de Oliveira Fabre

Dayselane Pimenta Lopes Rezende

MariaAparecida de Fátima Brum
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Vinícius Oliveira Dúra

Vane-Sai, RJ, em 28 de fevereiro de 2023.
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CERTIFICADO DA ATA DE REUNÉO

COMITÊ DE INVESTTMENTOS

Na qualidade de membros do Comitê de investimentos do lnstituto de Previdência
dos servidores Públicos do Município Vane.sai - VARRE-sAlprey , e no uso de nossas
atribuigóes legais, cERTlFlcA[os que a ATA da 1Osr Reunião ordinária do comitê de
lnvestimentos é a verdadeira e coneta transoiçáo dos fatos, acontecimentos e expressões
nela inseridos, e quê a reunião foi devidamente convocada e realizada, em todos seus
aspectos, em conformidade com a legislaçáo vigente, e ainda, que o quórum necessário
para sua instalação foi observado.

cERTlFrcAmos ainda, que as nossas maniíestações, na reunião em pauta, estáo
reproduzidas em sêu inteiro teor e gue nossos votos foram dados com base nas
informaçÕes passadas e nos esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva e
Assessoria do VARRE-sAlPrcv, e ainda, nas avaliagÕes e no conhecimento individual de
cada membro. Registramos também que nossos votos encontram-se, Íielmente retratados,
em pleno vigor e efeito, e nâo foram anulados ou modificados por quasuer ato posterior à
realizaçâo da reunião e subsequente transcrição da Ata.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente, e damos Íé.

Cristóvão igno de Oliveira Fabre
nvestimentos do VARRE-SAlprevPresidente do Comitê

Rômulo José Oliveira de Souza
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Dayselane Pimenta Lopes Rezende

Maria Aparecida de Fáti

Vinícius Oliveira Dutra
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