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Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte, às oito horas, na Sala do Secretário 

da Fazenda, reuniram-se os componentes do Conselho de Administração do Regime 

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

pelo Decreto 75/2018, bem como demais pessoas interessadas, conforme registro em livro 

próprio. De início, Marcelo agradeceu a presença de todos. Em seguida, comunicou o saldo 

do Previagudo no final do mês de março/2020, no valor de R$ 57.417.894,34, distribuído 

em aplicações junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e Sicredi. Em 

razão da severa crise mundial, ocasionada pelo coronavirus, no mês de março, as aplicações 

renderam de forma negativa, sendo as do Previagudo na ordem de R$ 3.127.003,39 (mesmo 

com investimentos conservadores). No que se refere à compensação previdenciária, os 

requerimentos encaminhados ainda não foram examinados. Estava prevista reunião junto 

aos técnicos do INSS para o mês de março, o que não foi possível devido às restrições 

estabelecidas pelos governos estadual e municipal, em decorrência do coronavirus. A 

reunião deverá ser oportunamente agendada, cujo foco será a compensação previdenciária. 

O Banrisul encaminhou correspondência informando a possibilidade de prorrogação dos 

consignados (junho, julho e agosto), devendo, para tanto, o RPPS aderir mediante termo de 

compromisso. Após, cabe ao servidor inativo formalizar a opção pela prorrogação junto ao 

próprio banco. A BRPREV finalizou a apresentação do Cálculo Atuarial, o qual já foi 

informado/encaminhado à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. No dia 07 

de abril de 2020 foi promulgada a Lei Complementar Municipal nº 31/2020, que altera as 

alíquotas de contribuição dos servidores ativos e inativos, os quais passam para o 

percentual de 14% (respeitada a noventena). Ficou definido pelos membros presentes a 

contratação de curso online da CPA20, a fim de possibilitar a capacitação dos conselheiros 

de administração para obterem a certificação. O Previagudo deverá capacitar o máximo 

possível de membros. 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, 28 de abril de 2020. 

 

 


