
ATA 04/2021 
Aos vinte dias do mês de abril 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 do Previagudo. De início,  o presidente Marcelo agradeceu a 
presença de todos. Em seguida, comunicou o saldo do Previagudo no final do mês de 
março/2021, no valor de R$ 60.065.416,21, distribuído em aplicações junto ao Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e Sicredi. Em termos de rendimento, o mês de 
janeiro foi positivo na quantia de R$ 418.353,67. A contadora Jéssica informou aos 
presentes que a receita previdenciária entre os meses de janeiro e março de 2021 foi na cifra 
de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), enquanto que a despesa foi de, 
aproximadamente, R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais). Verifica-se, 
portanto, que a receita não é suficiente para cobrir as despesas. Desde o mês de março do 
corrente ano, o responsável pelos encaminhamentos previdenciários é o servidor Joel 
Batista Machado Catelan (análise e formalização dos processos de inativação, emissão de 
certidões, encaminhamento dos requerimentos do Comprev, dentre outros trabalhos afins), 
dado o remanejo do Servidor Roberto Toaldo. Neste contexto, o Conselho de 
Administração do Previagudo autoriza o servidor Joel Batista Machado Catelan  a firmar a 
declaração de remuneração (proventos e pensão) dos segurados do Previagudo para fins de 
composição de processos de contratação de operação de crédito consignado junto às 
Instituições Financeiras. A gestora de recursos financeiros Liane Martinazzo teceu 
considerações acerca da visita realizada no mês de abril ao RPPS do Município de Julio de 
Castilhos/RS, especialmente no que se refere ao preenchimento do DAIR e do DIPR. Além 
disso, informou que citado RPPS possui certificação CGRPPS (que é uma certificação 
obtida após aprovação no exame também chamado de CGRPPS, que tem como objetivo a 
avaliação da capacidade do candidato em atuar com a função de Gestor em um Regime 
Próprio de Previdência Social). Tal exame se equipara à avaliação realizada pela ANBIMA. 
Restou decidido que os membros do Conselho de Administração, por seu Presidente e 
Secretária, realizarão estudo acerca das certificações, devendo optar por um ou outro. Na 
sequencia, deverá ser contratado curso preparatório a fim de possibilitar o estudo dos 
interessados a obterem a certificação. Esta medida clama urgência, uma vez que atualmente 
apenas um membro possui certificação. A empresa BrPrev Assessoria e Consultoria 
Atuarial LTDA, contratada através do Contrato Administrativo nº 110/2020, do dia 07 de 
outubro de 2020, finalizou o cálculo atuarial, o qual foi apresentado no dia 05 de abril de 
2021. Pelo que se vê, algumas providências legais devem ser adotadas e implementadas 
pelo Município de Agudo. O citado cálculo, muito embora finalizado e apresentado, ainda 
não foi remetido, cujo fato impede análise mais detalhada na presente reunião. Em 
momento oportuno, o assunto deverá ser retomado. Após, assuntos de interesse geral do 
Previagudo. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e vinte minutos, o Presidente do 
Previagudo 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, 20 de abril de 
2021. 


