
Ata da vigésima Primeira Reuniáo ordinária do consetho Fiscat do lnsütuto de
Previdência dos servidores Públicos do Municipio de varresailRJ - vARREsAlpov.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2023 (dois mil e vinte três), na sede
do VARRE-sAlPre4 situado à Rua José Tupini, número 13, às 1sh (quinze horas), reuniu o
Conselho Fiscal para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura da ata da reunião
anterior; 2) Apresentaçáo do balancete das Receitas e Despesas do Mês de janeiro/2023; 3)
Rentabilidade do Mês de janeirol2l23; 4) Demonstrativo Financeiro Consolidãdo e Relatório
Mensal de lnvestimentos; 5) Relatório de Gestão Atuarial e Parecer do Relatório de Gestão
Atuarial; 6) Parecer No 006/2023 do Comitê de lnvestimentos; 7) lnformações Gerais. Estiveram
presentes os seguintes membros do conselho Fiscal: Maria Aparecida de Fátima Brum,
Gabriela Abib Vargas Braga, Gilberto Fabri Martins, celso Garcia da silva e o suplente
Dhermeson Batista do Nascimento dê Souza. Também estiveram presentes o Diretor Presidente
do VARRE-sAlPrev, sr. cristóvão Benígno de oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, sr.
Rômulo José Oliveira de Souza. A Presidente do Conselho Fiscal, Sf Maria Aparecida de
Fátima Brum agradeceu a presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita a leitura
da ata da reuníão anterior que foi aprovada por todos. Após passou a palavra ao Diretor
Presidente do VARRE-sAlPrev, sr. cristóvão Benígno de oliveira Fabre que apresentou o
Demonstrativo Financeiro Consolidado alé 31t0112023, o Relatório Mensal de lnvestimentos
e o balancete das Receitas e Despesas do mês de janeiro de 2023, inclusive as despesas
administrativas, que foi aprovado por unanimidade. lnformou que a rentabilidade no mês de
Janeíro2023 Íoi de 1,44o/oo/o (um vírgula 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 noventa e cinco centavos), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,96% (zero
vírgula oitenta e seis por cento) tendo sido atingido o percentual de 167,440/o 1ceÀto e
!9ss94a e sete vÍrgula quarenta e quatro por cento) da meta. Disse também que o saldo em
281o2f2023 era de R$ 67.324.459,82 (sessenta e sete milhões, trezentos e vinie e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos). continuando foi
apresentado o Relatório de Gestão Atuarial, datado de 27102t2023, elaborado e assinado por
Daniel Barbosa Valoni, atuário Reg. no 2250 e o Parecer de Gestáo Atuarial. Todos tomaram
conhecimento, fizeram as devidas ponderações e esclareceram dúvidas. Ambos encontram-
se publicados no site. Porfim, o Diretor Presidente disse que está disponível no site do RppS
o contracheque on line e o lnforme de Rendimentos para o lmposto de Renda. o Diretor
Presidente pediu licença para se retirar da reunião e retomou a palavra à Presidente deste Conselho
que colocou em pauta para apreciaÉo o Parecer no 006/2023 do Comitê de investimêntos que versa
sobre a aprovaçáo, pelo Comitê de lnvestimentos, do Relatório Mensal de lnvestimentos referente ao
mês de JANEIRO DO ANO DE 2023. Após análise e o devido exame os membros do Conselho
aprovaram o paÍecêr por unanimidade. Nada mais havendo a tratar eu, Gabriela Abib Vargas Braga,
lavrei.a presente ata que após lida e aprovada por todos os conselheiros é assinada por mim e os
demais píBsentes. Vane-Sai, RJ, 28 de janeiro de dois mil ê vante e três.
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REF. JANEIRO / 2023

PARECER No 006/2022 - CONSELHO FTSCAL / VARREsAlprev

Os membros participantes da 21a Reunião Ordinária/2O23 do Conselho Fiscal do
lnstituto de Previdência dos servidores públicos do Municipio Vane-sai - VARRE-
sAlPrev, oconida em 28 de fevereiro de 2023, no desempenho de suas competências de
que trata o artigo 20, da Lei Municipal no g531202i de 23tMDo21, em Íazeo do parecer

favorável do Comitê de lnvestimentos e do exame do Relatório Mensal de lnvestimentos,
APROVAM o Relatórío Mensal de lnvestimentos rebrente ao mês de JANEIRO do ano de
2023.

Vane.Sai, RJ, em 28 de fevereiro de2O23
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CERTIFICADO DA ATA DE REUNIÃO

CONSELHO FISCAT

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do lnstituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município varre-sai - vARRE-sAlprey , e no uso de nossás ãtÍibuições lêgais,
CERIFTAMOS que a ATA da 20a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal é a verdadeira e correta
transcrição dos fatos, acontecimentos c 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 parir sue instalação foi observado,

CÍRTIFICAMOS ainda, que as nossas manifestações, na reunião em pauta, estão
reproduzidas êm sêu inteiro teor ê quê nossos votos foram dados com base nas informações
passadas e nos esclarecimentos prestados pela Diretoíia Executiva e Assessoria do VARRE-SAlprev,
e ainda, nas avaliações e no conhecimento individual de cada membro. Rêgistramos também que
nossos votos encontram-se, fielmente retratadol em pleno vigor e efeito, e não foram anulados ou
modiÍicados por qualquer ato posterior à rêalizâção da reunião e subsequente transcrição da Ata.

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

ria Aparecida de Fátjma Brum

Celso Garcia da Silva

TÍtulo
Ceítificado da Ata de Reunião

Àrto.
Conselho Fiscal

lnstrumento de CeÉmcação
20! Ata da Reuniâo Ordanária do Conselho Fiscôl

Dâtâ e Hora da Reunlão
31/01/2023 às 15h

Local da Reunlão
Sala de Reuniões do VARRE-SÂtprev

Motivo
Registro de lnteiro Teor e Certificação

Data do Certtficado
28loU2O23

Númêro do CeÉificado
06/2023
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