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Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove 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 maio/2020, no valor de R$ 59.140.029,01, distribuído em 

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

Verifica-se que os rendimentos no mês de maio foram positivos, na cifra de R$ 

1.082.166,07. No que se refere à compensação previdenciária, os requerimentos 

encaminhados ainda não foram examinados. Como a reunião com os técnicos do INSS, 

prevista para o mês de março, não ocorreu e considerando a demora no exame dos 

requerimentos encaminhados, faz-se necessária a remessa de e-mail, ao menos para termos 

uma previsão. Atualmente são 17 requerimentos encaminhados, todos aguardando análise. 

No mês de junho, por recomendação da SMI Prime, foram realizadas realocações de 

valores, o que foi devidamente analisado pelo Comitê de Investimentos. As movimentações 

sugeridas foram realizadas na Caixa Econômica Federal. O Conselho de Administração 

deverá oficiar ao Sr. Prefeito a fim de que este promova a nomeação dos novos membros 

dos Conselhos de Administração e Fiscal, para o biênio 2020/2022. O atual mandato terá 

seu término no dia 14 de julho de 2020. 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. O servidor Roberto Toaldo irá contatar 

com a empresa responsável pelo site do Previagudo, a fim de obter a senha de acesso. Se 

faz necessária a atualização das informações, como medida para cumprir com o princípio 

da publicidade dos atos. Nada mais havendo a tratar, às dez 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, 30 de junho de 2020. 

 

 


