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Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às oito horas, na Sala de 

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

Fiscal do Fundo de Previdência do Servidor (Previagudo), devidamente nomeados pelo 

Decreto 73/2020, conforme consta no livro de presenças do Previagudo, juntamente com o 

Conselho de Administração. De início, o presidente Marcelo agradeceu a presença de 

todos. Em seguida, comunicou o saldo do Previagudo no final do mês de janeiro/2021, no 

valor de R$ 60.472.210,49, distribuído em aplicações junto ao Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, Banrisul e Sicredi. No mês de janeiro os rendimentos foram negativos 

na quantia de R$ 408.691,58. Desde o mês de janeiro está sendo realizada a Prova de Vida 

dos inativos e pensionistas, cujo ato vem sendo desenvolvido junto ao Setor de Recursos 

Humanos, na pessoa de Roberto Toaldo, com a colaboração dos demais servidores do 

Setor. No que se refere à compensação previdenciária, necessária a liberação de novo 

acesso aos operadores do sistema, que foi atualizado recentemente. A fim de garantir o bom 

andamento dos trabalhos, a partir de 17 de fevereiro de 2021, foi contratada uma estagiária 

para auxiliar nestes trabalhos. Quanto à CPA-20, o Servidor Roberto contatou com empresa 

que disponibiliza curso de qualificação, devendo a contratação ser formalizada até o final 

do mês de fevereiro de 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, cujo prazo de entrega junto à 

Secretaria da Previdência é 31 de março de 2021. O citado contrato teve o prazo de 

vigência/execução prorrogado até 20 de maço de 2021, o que ocorreu através do Termo 

Aditivo nº 01, firmado no dia 02 de fevereiro de 2021. Nada mais havendo a tratar, às nove 

horas e dez 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, 19 de fevereiro de 2021. 


