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Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às oito horas, na Sala de 
Reuniões do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os componentes do Conselho 
Fiscal, juntamente com o Conselho de Administração do Fundo de Previdência do Servidor 
(Previagudo), devidamente nomeados pelo Decreto 73/2020, conforme consta no livro de 
presenças do Previagudo. Inicialmente, o presidente Marcelo agradeceu a presença de 
todos. Na sequencia, comunicou o saldo do Previagudo no final do mês de outubro/2020, 
no valor de R$ 58.403.355,03, distribuído em aplicações junto ao Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Banrisul e Sicredi. O Servidor Clóvis Fick e o Secretário da 
Administração José Luiz Gomes Ramos estão trabalhando na minuta de decreto dispondo 
sobre os procedimentos voltados ao regramento do recadastramento dos inativos e 
pensionistas, cujos trabalhos deverão ser concluídos até 31 de dezembro de 2020. Quanto à 
CPA-20, restou decidida a imediata aquisição de curso para possibilitar a qualificação e 
estudo dos membros interessados em obterem a certificação. As provas para referida 
certificação pela ANBIMA vêm sendo realizadas na cidade de Santa Cruz do Sul (cidade 
mais próxima). À partir da inscrição, o candidato terá o prazo de 06 (seis) meses para 
agendar a realização da prova. A média para aprovação é 70 (setenta). 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. O cálculo deverá ter por data base 31 de dezembro de 2020. Os servidores  
Roberto e Liane estão encaminhando os documentos necessários à elaboração do 
documento. A Empresa SMI Prime encaminhou minuta de Política de investimentos para 
análise e discussão. Na reunião, fez-se breve apanhado dos termos da mesma, sendo que a 
Política de Investimentos definitiva será aprovada em momento oportuno. O Servidor 
Roberto Toaldo está trabalhando na atualização do site do Previagudo. Neste sentido, 
algumas informações já foram inseridas, como por exemplo, atas do Conselho de 
Administração, Fiscal e do Comitê de Investimentos. Até o encerramento do exercício, o 
site deverá estar completamente atualizado. Inclusive, neste sentido é o Relatório de 
Auditoria nº 019/2020, emitido pelo Sistema de Controle Interno no dia 29/10/2020, o qual 
aponta diversas deficiências na publicação de informações do Previagudo. No que se refere 
à compensação previdenciária, continuam pendentes de análise 45 requerimentos. Em razão 
da implantação da nova plataforma, os requerimentos deverão ser reencaminhados. O 
Secretário da Administração e Gestão, Sr. José Luiz Gomes Ramos, ponderou pela 
necessidade de implantação de medidas para a realização da reavaliação dos aposentados 
por invalidez, a fim de verificar sua atual condição de saúde. O Previagudo deverá realizar 
as medidas junto com a Administração Municipal, considerando que o ato depende da 
contratação de equipe médica apta a realizar as perícias. Nada mais havendo a tratar, às oito 
horas e cinquenta 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 novembro de 2020. 


