
ATA 01/2022 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta 
minutos, 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 do Previagudo. De 
início, o presidente Marcelo agradeceu a presença de todos. Em seguida, informou o saldo 
do Previagudo no final do mês de dezembro/2021, no valor de R$ 56.359.843,36. Em 
termos de rendimento, o mês de dezembro foi positivo, na cifra de R$ 605.201,82. Ao final 
do mês de janeiro/2022, o saldo apurado foi de R$ 56.273.780,29. Em termos de 
rendimento, o mês de janeiro foi positivo, na cifra de R$ 292.875,77. Os valores estão 
distribuídos em aplicações junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e 
Sicredi. No que se refere a previdência complementar, o Presidente informou que a 
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, inscrita no CNPJ nº 
92.811.959/0001-25, apesar de devidamente contatada (via e-mail e whatsapp), ainda não 
adotou as medidas necessárias para implementação da nova sistemática. Assim, a fim de 
dar andamento à implantação do RPC, restou decidido encaminhamento de notificação à 
Fundação, para que esta promova os atos necessários. Quanto à compensação 
previdenciária, não há retorno sobre os processos/requerimentos encaminhados, os quais 
estão pendentes de análise. Deve-se diligenciar para verificar o motivo pelo qual não houve 
pagamento da compensação nos meses de janeiro, abril, maio, junho, julho, agosto e 
setembro de 2021. O TCE/RS, mais uma vez, encaminhou pedido de informações acerca de 
apontamento realizado nos autos do processo 002381-0200/18-9, especialmente no que se 
refere à inconsistência no resultado da avaliação e fluxo atuarial. O aponte é do exercício de 
2018, modo pelo qual a empresa atual (BRPREV) não consegue solucionar o impasse. 
Deve-se, portanto, diligenciar junto à empresa CSM ou diretamente com atuário Joel Fraga. 
O cálculo atuarial de 2022, base de 2021, está concluído pela empresa contratada. Para o 
mês de março, deverá ser agendada data para apresentação do mesmo aos membros dos 
Conselhos Fiscal e Administrativo, bem como ao comitê de investimentos e também a 
qualquer interessado na causa. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e vinte 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, 25 
de fevereiro de 2022. 


