
ATA 12/2019 

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às oito horas, na Sala de 

Reuniões, reuniram-se os componentes do Conselho de Administração do Regime Próprio 

de Previdência do Município de Agudo – PREVIAGUDO, devidamente nomeados pelo 

Decreto 75/2018. Compareceram: MARCELO AUGUSTO KEGLER, LIANE 

MARTINAZZO, GERSON JOSÉ KIEFER, DANILO GRAEBNER, ADEMIR 

KESSELER, ALÉCIO DERLI WACHHOLZ, CLAUDETE DIVA GRELLMANN 

HOFFMANN. Esteve presente, ainda, o Secretário Municipal da Administração e Gestão, 

Sr. José Luiz Gomes Ramos, bem como a servidora Jéssica Zamberlan. De início, Marcelo 

cumprimentou a todos os presentes, agradecendo pela presença de todos. Em seguida, 

comunicou o saldo do Previagudo no final do mês de novembro/2019, no valor de R$ 

60.819.500,16, distribuído em aplicações junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Banrisul e Sicredi. A seguir fez-se análise acerca dos rendimentos obtidos no mês 

de novembro, que foram negativos em R$ 152.905,45. Concluiu-se que a situação decorre 

da baixa taxa de juros, bem como das condições de mercado, visto que nos últimos meses 

não foram realizadas significativas alterações na carteira de investimentos (o que deu 

negativo no mês de novembro, outrora já deu saldo amplamente positivo). Na sequência, 

discutiram-se as regras da Emenda Constitucional nº 103/2019 e seus impactos no RPPS do 

município. Constatou-se a necessidade de alteração da legislação local, especialmente no 

que se refere às alíquotas de contribuição. Conforme Portaria 1.348, de 03 de dezembro de 

2019, do Ministério da Economia, o prazo para adequação das alíquotas é 31 de julho de 

2020, data a partir da qual será exigida alíquota de 14% dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas. Para a implementação destas novas regras, deverão ser adotadas medidas de 

ampla publicidade junto aos interessados, de modo a deixá-los cientes das alterações. O 

Conselho propõe o encaminhamento do projeto de lei ao legislativo até março de 2020. 

Para tanto, a proposta deverá ser elaborada nos meses de janeiro e fevereiro, em futuras 

reuniões. Ato contínuo, o Presidente informou aos presentes que os requerimentos visando 

a compensação previdenciária, protocolizados junto ao INSS, ainda não foram examinados. 

Faz algum tempo que novos processos não são encaminhados. O Secretário da 

Administração e Gestão, presente nesta reunião, assumiu o compromisso de ajustar a forma 

de encaminhamento dos requerimentos junto ao servidor responsável. Alertou-se acerca da 

necessidade da protocolização de novos pedidos ainda no mês de dezembro do corrente 

ano. A empresa BR Prev já está trabalhando na elaboração da nota técnica atuarial referente 

ao exercício de 2019 (DRAA de 2020). Neste sentido, a BRPrev encaminhou as provisões 

matemáticas para inclusão das mesmas nos registros contábeis do exercício 2019. 

Analisados os dados, inclusive com explanação do tema pela contadora Jéssica Zamberlan, 

restaram algumas dúvidas com relação aos valores. Ficou definido que será encaminhada 

consulta ao atuário para sanar as possíveis inconsistências. Finalizando, o Presidente 

convocou os presentes a participarem da reunião extraordinária, que será instalada e 

realizada neste mesmo local, logo após o término da presente reunião, às nove horas e 

quinze minutos, tendo por pauta única e exclusiva a análise e aprovação da política de 

investimentos do exercício de 2020. 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, 20 de 

dezembro de 2019. 

 

 


