
ATA 02/2020 
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às oito horas, na Sala de Reuniões 
do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os componentes do Conselho Fiscal, em 
conjunto com o Conselho de Administração do Fundo de Previdência do Servidor 
(Previagudo), devidamente nomeados pelo Decreto 73/2020, conforme consta no livro de 
presenças do Conselho Fiscal do Previagudo. A abertura da reunião foi realizada pelo 
Presidente Sr. Marcelo Augusto Kegler, o qual saudou os presentes. A seguir, informou o 
saldo do Previagudo no final do mês de julho/2020, no valor de R$ 60.737.964,82, 
distribuindo em aplicações junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e 
Sicredi.  Os rendimentos no mês de julho foram positivos no montante de 1.251.807,77 
após alguns meses de perdas expressivas em razão do cenário econômico vivido no País. 
Com referência a compensação previdenciária, no mês de julho o INSS pagou o valor de 
R$ 149.861,88 a título de compensação previdenciária, que se refere a 03 (três) servidores. 
A compensação “normal” do mês de agosto foi de R$ 27.335,56. Foi debatido a  
importância de intensificar as medidas necessárias para agilizar estas compensações. A 
empresa SMI Prime, que presta consultoria ao Previagudo na área de investimentos, terá 
seu contrato renovado uma vez que tem seu vencimento no final do mês de agosto. Em 
breve serão implementadas medidas para o recadastramento dos inativos e pensionistas, 
prova de vida e revisão das aposentadorias por invalidez. Com referência a site do 
Previagudo, o servidor Roberto Toaldo, informa que já esta de posse da senha que 
possibilitará a atualização dos dados que deverão nele serem inseridos atendendo assim os 
princípios da transparência e da publicidade de atos. A gestora Liane Martinazzo relatou 
que se faz necessário à atualização dos cadastros de acesso ao Cadprev, para excluir o nome 
do antigo gestor Paulo e cadastrar o atual. Foi reafirmada a necessidade de os conselheiros 
do fundo de investimento e o do conselho de administração possuir em sua maioria a 
certificação do CPA-20. Neste intuito, foi dito pelo presidente que será disponibilizado um 
curso tão logo as provas voltem a serem realizadas em virtude de estarem suspensas pela 
pandemia do Novo Coronavírus.  Nada mais havendo a tratar, às nove horas, a Presidenta 
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, 17 de agosto de 2020. 


