
ATA 07/2021 
Aos quinze dias do mês de julho 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, com 
participação, ainda, dos membros do Conselho de Administração, conforme consta no livro de 
presenças. Inicialmente, o presidente Marcelo agradeceu a presença de todos. Na sequencia, 
comunicou o saldo do Previagudo no final do mês de junho/2021, no valor de R$ 59.822.954,19, 
distribuído em aplicações junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e Sicredi. 
Os rendimentos no mês de junho foram positivos na quantia de R$ 163.143,85. O presidente 
explicou que as contribuições patronais e dos servidores, atualmente, não estão sendo insuficientes 
para o custeio da folha mensal dos inativos e pensionistas. No presente cenário econômico, existe 
uma volatilidade das aplicações financeiras, decorrente das condições de mercado, nacional e 
internacional, bem como dos reflexos políticos, nem mesmo os rendimentos estão suprindo as 
necessidades. Existe enorme preocupação com relação ao equilíbrio atuarial. Restou sugerido que 
fosse contatado com a SMI Prime para ver da possibilidade de realocar recursos para outros 
produtos e a revisão da alíquota patronal suplementar.  Na sequência, os membros presentes 
debateram acerca da Previdência Complementar, o que constitui medida e pauta mais urgente, 
considerando que o prazo encerra em meados de novembro do corrente ano. Os presentes decidiram 
pela formação de grupo de trabalho, com finalidade para elaborar projeto de lei para ser apresentado 
e discutido na próxima reunião. Por fim, passou-se à discussão de assuntos de interesse geral do 
Previagudo. 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, 15 de julho de 2021. 


