
Ata da Centésima Sétima Reuniáo Ordinária do Conselho Deliberativo do lnstituto de
Previdência dos servidores Públicos do Município de varre-sai/RJ - vARRE-sAlprev.

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), na sede do
VARRE-SAlPrey, situada à Rua José Tupini, número í 3, às í 3h (treze horas), reuniu o
Conselho Deliberativo para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura da ata da
reunião anterior; 2) Apresentação do balancete das Receitas e Despesas do Mês de
Novembro/2O22; 3) Rentabilidade do Mês de Novembro/2O22 e Relatório de lnvestimentos;
4) Jornal de Prestação de contas; 5) Renovação de Contratos; 6) Avaliação do lmóvel de
Josiel Coimbra Sobreira e Lúcia Maria Sobreira Lopes; 7) Análise documentos Pró-Gestão;
B) calendário de ReuniÕes; 9) 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-SAlPrey, 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 leítura 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 Novembro 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 Novembro/2]22 toi negativa em 0,1solo (menos - zero vírgula
quinze por cento) correspondendo ao valor, negativo, de R$ 98.g28,49 (noventa e oito mil,
novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), sendo que a meta estipulada
para o mês foi de 0,76% (zero vírgula setenta e seis por cento). Disse também que o saldo
em 3011112022 era de R$ 66.612.614,29 (sessenta e seis milhões, seiscentos e doze mil,
seiscentos e catorze reais e vinte e nove centavos). Continuando, o Diretor Presidente do
VARRE-sAlPrev propôs a elaboração do "Jornal de prestação de contas - Ano 2022 que
possa ser distribuÍdo a todos os aposentados, pensionistas e servidores ativos. Todos os
membros aprovaram a elaboração da arte e confecção do jornal de prestação de contas.
Também, foi aprovado por unanimidade, dentro dos parâmetros legais, a renovação dos
contratos de prestação de serviços para manutenção do slte; aluguel do imóvel/sede do
RPPS; prestação de serviços técnicos profissionais na área contábil; prestação de serviços
técnicos de manutenção preventiva e corretiva de computadores; e termo aditivo com a Mais
Valia Consultoria em lnvestimentos. O Diretor Presidente também informou que recebeu em
0111212022 o PRoc ADM No 7029122 contendo o Laudo de Avaliação do lmóvel "lote com
área total de 396,00 metros quadrados, tocalizado à Rua Silvio José Sobreira, Centro, Varre-
sar, RJ, de propriedade do sr. Josiel coimbra sobreira e Lúcia Maia sobreira Lopes; sendo
os confrontantes: frente com Rua s/vlo José Sobreira, fundos com Euza de Moura Marlins, à
direita com Luciene coimbra sobreira"; o qual traz a seguinte conclusão: "concluindo a
avaliação foram observadas as características gerais do teneno como localização, topografia,
tipo de solo, finalidade da aquisição, área do lote e preços dos imoveis praticados no entorno.
Fica então definido pelos membros da comissão o seguinte valor: o imovel é avaliado no valor
de R$300.000,00 (trezentos mil reais)". De posse da avaliaçáo conversamos com o sr. André,

o e designado pelo mesmo para conversar acerca da afilho do proprietári
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que pediu o valoÍ de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Não foi possível darmos
continuidade ao processo visando a concretização da compra do imóvel em virtude da
diferença entre o valor da avaliação e o valor solicitado pelo proprietário. Em seguida, o Diretor
Presidente, falou sobre o Pró Gestão, recordando o que foi discutido na 102' reunião,
realizada dia 1910712022, quando autorizaram a contratação de empresa especializada para
a realização de serviços de Consultoria Previdenciária, voltada à área de gestão, visando a
certificação do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai -
VARRE-SAlPrev no Programa de Certificação lnstitucional e Modernização da Gestão dos
Regimes de Previdência Social - Pró- Gestão RPPS. Continuou dizendo, com o objetivo 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 apreciaçáo. Foi colocado em análise e discussão os seguintes
documentos: Política de Segurança da lnformação; Plano de Ação Anual 2023-Planilha;
Código de Etica; Regimento lnterno do Conselho Deliberativo; Regimento tnterno do
Conselho Fiscal; Regimento interno do Comitê de lnvestimentos; Política de Controles
lnternos e Cartilha Previdenciária. Os conselheiros discutiram o material proposto e dirimiram
as dúvidas ainda existentes. Como já tinham analisado as matérias anteriormente foi colocado
em votação todos os documentos acima descrltos. Todos os conselheiros aprovaram.
Encerrando sua palavra, o Diretor Presidente informou que o CRP (Certificado de
Regularidade Previdenciária) foi renovado em 1111212022 e estará vigente alé 0910612023 e
que o CONVÊNlO DE ADESÃO (previdência complementar) cetebrado entre o Município de
Varre-Sai e o RJPREV em 1310712022 foi aprovado pela PREVIC. O Diretor Presidente do
VARRE-SA|Pre% Cristóváo Benígno de Oliveira Fabre, retornou à palavra ao Presidente do

Conselho que colocou em pauta o calendário de reuniões para o ano de 2023. O calendário

foi aprovado por todos. São as seguintes datas:27101,28102,21103, 18104, 16105,20106,

18107,15108, 19109, 17110,21111 e 19/12. 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, 20 de dezembro

de dois mil e vinte e dois.
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CERTIFICADO DA ATA DE REUNIÃO

CONSETHO DEL!BERATIVO

Título

Certificado da Ata de Reunião

In5trumento de Certif lcãÉo
106r Ata da Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo

Data e HoÍa da Reunião

22/ttl2o22 às l3h

local da Reunião

Sala de Reuniões do VARRE-SAIP.ev

Motivo
Registro de lnteiro Teor e Certificação

Data do Certifiçado
20h2l2g22

Número do Certifiçado
04/2022

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

Servidores Públicos do Município Varre-Sai - VARRE-SAlPrev , e no uso de nossas atribuições legais,

CERTIFICAMOS que a ATA da 106e 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.

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 expressão da verdade, firmamos a presente, e damos fé.

Viní liveira Dutra

Presidente do Conselho Deliberativo do VARRE-SAIPrev

Daysela n e Pimenta Lopes Resende

Maria Aparecida de Fátima Brum

Maria das Graças Barbosa Geldu

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Jones Marcos da Silva Paula
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José Carlos Estevão de Castro

Autor

Conselho Deliberativo


