
ATA 03/2020 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às oito horas, na Sala de 
Reuniões do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os componentes do Conselho 
de Administração em conjunto com o Conselho Fiscal do Fundo de Previdência do 
Servidor (Previagudo), devidamente nomeados pelo Decreto 73/2020, conforme consta no 
livro de presenças do Conselho Fiscal do Previagudo. De início, Marcelo agradeceu a 
presença de todos. Em seguida, informou o saldo do Previagudo no final do mês de 
agosto/2020, no valor de R$ 59.912.073,74, distribuído em aplicações junto ao Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e Sicredi. Verifica-se que os rendimentos no 
mês de agosto foram negativos, na cifra de R$ 389.133,84. Explicou que as aplicações do 
Previagudo são consideradas conservadoras, uma vez que, do total aplicado, 81,53% estão 
alocados em renda fixa. No que se refere à compensação previdenciária, atualmente, estão 
pendentes de análise 33 requerimentos. Restou definido que, para a próxima reunião, o 
Servidor Roberto irá apresentar relatório indicando o número de requerimentos aptos a 
serem encaminhados, bem como a data do registro de cada uma das inativações 
correspondentes a fim de evitar a prescrição quinquenal. O contrato da SMI Prime, empresa 
de consultoria do Previagudo na área de investimentos, foi renovado sem reajuste, 
considerando a crise instalada pela pandemia. O Servidor Clóvis Fick e o Secretário José 
Luiz Gomes Ramos entabularam minuta de decreto dispondo sobre os procedimentos para 
o recadastramento anual, modalidade “prova de vida”, dos inativos e pensionistas do RPPS. 
A minuta será mais uma vez analisada por comissão de servidores e, tão logo possível, será 
encaminhada ao Prefeito para a devida publicação do ato legal. Também no mês de 
outubro, deverão ser implementados trabalhos voltados ao regramento do recadastramento 
dos inativos e pensionistas. Neste sentido, Clóvis informou que já realizou levantamento de 
decretos de outros RPPS’s (que disciplinam a matéria), que servirão de base para a 
instituição também no âmbito do nosso RPPS. Encaminhou-se pedido de retificação dos 
cadastros de acesso ao Cadprev, para excluir o nome do Paulo e incluir o nome do novo 
gestor do Previagudo. Quanto à CPA-20, restou decidida a aquisição de curso para 
possibilitar a qualificação e estudo dos membros interessados em obterem a certificação.  A 
SMI Consultoria recomenda as seguintes movimentações: Resgates: R$ 1.000.000,00 Caixa 
Brasil Títulos Públicos IRF-M 1; R$ 2.000.000,00 Banrisul Foco IRF-M 1. Aplicações: R$ 
1.000.000,00 Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5; R$ 2.000.000,00 Banrisul Absoluto. 
A movimentação financeira sugerida pela consultoria será submetida ao Comitê de 
Investimentos, que deverá se manifestar sobre o assunto. Visando a elaboração do cálculo 
atuarial, que deverá ter por data base o dia 31 de dezembro de 2020, foram encaminhadas 
pesquisas de preço para empresas do ramo, que retornaram com os seguintes valores: 1) 
empresa BrPrev Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA, no valor de R$ 9.000,00; 2) 
empresa Gestor Um Consultoria Atuarial, no valor de R$ 9.100,00; e, 3) empresa Lumens 
Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA, no valor de R$ 9.250,00. Assim, por consenso 
dos participantes à reunião, deve-se contratar a empresa com melhor proposta, por dispensa 
de licitação. No mês de setembro, houve a renovação da certificação CPA10 da servidora e 
membro do Conselho de Administração do Previagudo, Liane Martinazzo. Considerando a 
necessidade de dar publicidade as atas dos conselhos fiscal e da administração, ficou 



estabelecido que estas sejam enviadas ao servidor Roberto para que este providencie na 
divulgação no site do Previagudo.  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, 29 de setembro de 
2020. 


