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

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

Administração do Fundo de Previdência do Servidor (Previagudo), devidamente nomeados 

pelo Decreto 72/2020, conforme consta no livro de presenças do Previagudo. De início, 

Marcelo agradeceu a presença de todos. Em seguida, comunicou o saldo do Previagudo no 

final do mês de julho/2020, no valor de R$ 60.737.964,82, distribuído em aplicações junto 

ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e Sicredi. Verifica-se que os 

rendimentos no mês de julho foram positivos, na cifra de R$ 1.251.807,77. A ata de eleição 

do Conselho de Administração já foi devidamente registrada e encaminhada aos bancos 

para atualização do cadastro. O Conselho Fiscal também esteve reunido, tendo instituído o 

livro de atas próprio. Assim como o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal deve se 

reunir de forma mensal. No que se refere à compensação previdenciária, no mês de julho o 

INSS pagou o valor de R$ 149.861,88 a título de compensação previdenciária, que se refere 

a 03 (três) servidores. A compensação “normal” do mês de agosto foi de R$ 27.335,56. 

Ainda estão pendentes de análise alguns requerimentos. O contrato da SMI Prime, empresa 

de consultoria do Previagudo na área de investimentos, tem seu vencimento no final do mês 

de agosto. Desta forma, já foram adotadas medidas para renovação do mesmo. 

Excepcionalmente, não haverá reajuste do valor, muito embora o contrato tenha previsão 

expressa para reajustar. A não incidência do reajuste se deu por acordo entre as partes. Tão 

logo a situação permita, deveremos implementar os trabalhos voltados ao recadastramentos 

dos inativos e pensionistas, prova de vida e revisão das aposentadorias por invalidez. Neste 

sentido, Clóvis informou que está fazendo levantamento de decretos de outros RPPS’s (que 

disciplinam a matéria), que servirão de base para a instituição também no âmbito do nosso 

RPPS. Quanto ao site do Previagudo, o servidor Roberto Toaldo já está de posse da senha, 

o que possibilitará a atualização dos dados que nele deverão ser inseridos. A atualização 

das informações se faz necessária, como medida para cumprir com o princípio da 

publicidade dos atos. Liane ponderou que se faz necessária a retificação dos cadastros de 

acesso ao Cadprev, para excluir o nome do Paulo e incluir o nome do novo gestor do 

Previagudo. Quanto à CPA-20, restou decidido que o curso será adquirido apenas quando 

as provas também retornarem. A Anbima não está realizando as provas em razão da 

pandemia do Novo Coronavirus. Nada mais havendo a tratar, às nove horas, 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, 17 de agosto de 2020. 


