
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA 11/2021 
Aos vinte e três dias do mês de dezembro 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. De início, o presidente 
Marcelo agradeceu a presença de todos. Em seguida, fez um agradecimento aos servidores Joel Catelan e 
Liane Martinazzo, pelo empenho dos mesmos na condução dos trabalhos, especialmente por manterem os 
relatórios periódicos em dia. Na sequência, comunicou o saldo do Previagudo no final do mês de 
novembro/2021, no valor de R$ 55.939.541,48, distribuído em aplicações junto ao Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Banrisul e Sicredi. Os rendimentos no mês de novembro foram positivos, na cifra de R$ 
614.066,25. Quanto à previdência complementar, o Presidente informou que o Convênio de Adesão 
formalizado com a FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, inscrita no CNPJ nº 
92.811.959/0001-25, já foi devidamente homologado / aprovado pela PREVIC. A partir disso, as partes estão 
adotando as medidas necessárias para a implementação da nova sistemática. No que se refere à compensação 
previdenciária, o Servidor Joel Catelan informou que estão encaminhados e pendentes de análise 118 
requerimentos. Verificou-se que nos meses de janeiro, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro o RPPS 
não recebeu valores da compensação previdenciária. Deve-se diligenciar com intuito de apurar o porquê de 
não ter havido repasse nos citados meses. O Presidente, Marcelo, alertou aos presentes da necessidade de dar 
andamento na Certificação Pró-Gestão, que é obrigatória para os gestores dos RPPS’s. Ficou combinado que, 
em 2022, serão adotadas as medidas necessárias para obtenção da certificação. Por fim, considerando as 
matérias tratadas na reunião, restou decida a adoção das providências que seguem: 1) via Gescon, buscar 
informações acerca dos motivos pelos quais os repasses dos valores da compensação previdenciária, já 
deferida, não estão sendo repassados (fato que vem ocorrendo há alguns meses). Ficam os presentes, desde já, 
convocados para reunião extraordinária que será realizada na sequência, às 09h, tendo por pauta elaboração, 
análise e aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2022. Nada mais havendo a tratar, às oito 
horas e cinquenta e cinco 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, 23 de 
dezembro de 2021. 


