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Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às oito horas, na Sala de Reuniões 

do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os componentes do Conselho Fiscal, 

juntamente com o Conselho de Administração do Fundo de Previdência do Servidor 

(Previagudo), devidamente nomeados pelo Decreto 73/2020, conforme consta no livro de 

presenças do Previagudo. Inicialmente, o presidente Marcelo agradeceu a presença de 

todos. Na sequencia, comunicou o saldo do Previagudo no final do mês de novembro/2020, 

no valor de R$ 59.757.740,11, distribuído em aplicações junto ao Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, Banrisul e Sicredi. Em termos de rendimento, o mês de novembro foi o 

melhor mês do ano de 2020, tendo produzido saldo positivo no valor de R$ 1.454.739,15. 

A minuta de decreto dispondo sobre os procedimentos voltados ao regramento do 

recadastramento dos inativos e pensionistas esta sendo elaborada. Caso não seja finalizado 

em dezembro/2020, a questão ficará para ser resolvida a partir de janeiro/2021. Quanto à 

CPA-20, o Servidor Roberto contatou com empresa que disponibiliza curso de qualificação. 

Porém, em que pese os esforços, esta não respondeu o contato. Como os empenhos para o 

exercício de 2020 estão encerrados, a aquisição do curso deverá ficar para janeiro/2021. A 

empresa BrPrev Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA, contratada através do Contrato 

Administrativo nº 110/2020, do dia 07 de outubro de 2020, está trabalhando na elaboração 

do novo cálculo atuarial. Roberto e Liane estão encaminhando os documentos necessários à 

elaboração do documento. Deverá ser solicitado à BrPrev a remessa das provisões 

matemáticas, como forma de adiantar os lançamentos contábeis. No que se refere à 

compensação previdenciária, estão pendentes de análise 45 requerimentos. No entanto, em 

razão da implantação da nova plataforma, os requerimentos deverão ser reencaminhados. 

Nada mais havendo a tratar, às oito horas e cinquenta minutos, o Presidente agradeceu a 

presença de todos e encerrou a Reunião, da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e 

aprovada, será assinada por quem de direito. Agudo, 15 de dezembro de 2020. 


