
Ata da centésima sexta Reunião ordinária do conselho Deliberativo do lnstituto dePrevidência dos servidores púbricos do Município de varre-sai/RJ _ vARRE_sArprev.
Aos 22 (vinte) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), na sede do yARRE-

sAlPrev' situada à Rua José Tupini, número 13, às 13h (treze horas), reuniu o conselho Deliberativopara deliberar sobre os seguíntes assuntos: 1) Leltura da ata da reunião anterior, 2) Apresentação dobalancete das Receitas e Despesas do Mês de outubro 12022;3) Rentabilidade do Mês de outubro/2022e Relatório de lnvestimentos; 4) lmóvel de Josiel coimbra sobreira e Lúcia Maria sobreira Lopes; s)Resolução coNDEB No 00112022;6) rnformaçóes Gerais. Estiveram presentes os seguintesconselheiros: Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria do carmo Rodrigues Batista, Maria das GraçasBarbosa Geldu, vinícius oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Resende; José carlos Estevão decastro e Jones Marcos da silva Paula e o suplente Antônio Moreira Martins. Tambem estavampresentes o Diretor Presidente do VARRE-sAlPrev, sr. cristóvão Benígno de oliveira Fabre e o Diretordo Tesouro, sr. Rômulo José oliveira de souza. o Presidente do conselho, sr. Vinícius oliveira Dutraagradeceu a presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião antêrior,que foi aprovada por todos. o Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor presidente dovARRE-sAlPrev, sr' cristóvão BenÍgno de oliveira Fabre, que apresentou o balancete das Receitas eDespesas do mês de outubro de 2022, inclusive as despesas administrativas, que foi aprovado porunanimidade Também apresentou o Relatório de lnvestimentos e informou que a rentabilidade no mêsde oulubrol2122Íoi de 2,200Á (dois vírgula vinte por cento) correspondendo ao valor de R$ í .437.s04,93(um milhão, quatrocentos e trinta_e sete mil, quinhentos e quatro reais e noventa e três centavos), sendoque a meta estipulada para o mês foi de 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento)- Disse tambemque o saldo em 3111012022 era de R$ 66.793.928,36 (seisenta e seis milhões, setecentos e noventa etrês mil' novecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos). Dando prosseguimento o DiretorPresidente informou que tinha encaminhado, ao Prefeito Municipal, o ofício VARRE-sAlprev no.09912022 de 11111122 no qual solicita avaliação do imóvel " tote com área totat de 396,00 metros quadrados,localizado à Rua sitvio José sobreia, centro, varre-sai, RJ, de propriedade do sr. Josle/ coimbra sobreira eLúcia Maria soÔreira Lopes; sêrdo os confrontantes: frente com Rua silvio José sobreira, fundos com Euza deMoura Maftins, à direita com Luciene coimbra sobrerra " objetivando a negociação do mesmo para possível
construÇão da sede do RPPS. Todos concordaram com os termos do ofício. continuando o DiretorPresidente retornou a palavra ao Presidente deste Conselho que apresentou a RESOLUÇAO CONDEB
no 00112022de 16111t2o22, publicada no D.o. em 18t11t22, aqual dispõe sobre alocação de recursose desinvestimentos, conforme deliberado na reunião passada. Todos os conselheiros foram convidadospara a Audiência Pública que será realizada dia 2gt11r22, às 1 t h, euadra da Mangueira, onde seráapresentado e discutido os seguintes assuntos, todos relativos à gestão do vAiRE-sAI prev: a)Relatório de Governança de 2021; b) Relatório dos lnvestimentos de 2021; c)Relatório Atuaria I de 2021;d) PrestaÇão de contas exercício 2021: e) situação finan ceia de 2022(até o mês de outubro/22). Nadamais havendo a tratar e para constar, eu Maria Aparecida de Fátima Brum, ravrei a presente ata que
será lida e apreciada por todos na próxima reunião e assinada por mim e pelos demais presentes. Varre-Sai, 22 de Novembro de dois mil e vinte e dois.
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CERTIFICADO DA ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DELIBERATIVO

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,
cERTlFlcAMos que a ATA da 105e Reunião ordinária do conselho Deliberativo é a verdadeira e
correta transcrição dos fatos, acontecimentos e expressões nela inseridos, e que â reunião foi
devidamente convocada e rearizada, em todos seus aspectos, em conformidade com a regisração
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-sAlpre4
e ainda, nas avaliações e no conhecimento individuar de cada membro. Registramos também que
nossos votos encontram-se, fielmente retratados, em pleno vigor e efeito, e não foram anurados 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.

Vinícius veira Dutra
Presidente do Conselho Deliberativo do VARRE-SAlprev
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