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Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, 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 abril/2020, no valor de R$ 

58.355.122,10, distribuído em aplicações junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Banrisul e Sicredi. Verifica-se que os rendimentos no mês de abril foram positivos, 

na cifra de R$ 1.079.973,03. 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. 

A contratação do curso online da CPA20 deverá ser contratado após renovação do 

Conselho de Administração, o que ocorrerá em julho do corrente ano. O Previagudo deverá 

capacitar o máximo possível de membros. No mês de maio foi realizada uma realocação de 

valores, oportunidade em que foi resgatado R$ 1.100.000,00 do FI MULTIMERCADO 

RV30 LP e reaplicado no CAIXA BRASIL BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO, 

ambas da Caixa Econômica Federal. Tão logo a situação permita, deveremos implementar 

os trabalhos voltados ao recadastramentos dos inativos e pensionistas, prova de vida e 

revisão das aposentadorias por invalidez. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quinze 

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, 29 

de maio de 2020. 

 

 


