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Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às oito horas, na Sala de 
Reuniões do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os componentes do 
Conselho Fiscal,  juntamente com o Conselho Administrativo do Fundo de Previdência 
do Servidor (Previagudo), devidamente nomeados pelo Decreto 73/2020, conforme 
consta no livro de presenças do Previagudo. De início, o presidente Marcelo agradeceu 
a presença de todos. Em seguida, comunicou o saldo do Previagudo no final do mês de 
setembro/2020, no valor de R$ 59.153.938,77, distribuído em aplicações junto ao Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e Sicredi. Mais uma vez os rendimentos 
no mês de setembro,  foram negativos, na cifra de R$ 681.868,09. No dia 05 de outubro 
de 2020 entrou em vigor o Decreto 102/2020, que determina a realização da prova de 
vida pelos inativos do Previagudo. O aposentado ou pensionista deverá comparecer 
junto ao Setor de Recursos Humanos anualmente, no mês de seu aniversário. Os 
respectivos editais de convocação já foram devidamente publicados. A realização da 
prova de vida ocorrerá a partir do mês de janeiro de 2021. O Servidor Clóvis Fick e o 
Secretário José Luiz Gomes Ramos estão trabalhando na minuta de decreto dispondo 
sobre os procedimentos voltados ao regramento do recadastramento dos inativos e 
pensionistas. Quanto à CPA-20, restou decidida a aquisição de curso para possibilitar a 
qualificação e estudo dos membros interessados em obterem a certificação. As provas 
para referida certificação pela ANBIMA já foram retomadas, sendo realizadas na cidade 
de Santa Cruz do Sul (cidade mais próxima). À partir da inscrição, o candidato terá o 
prazo de 06 (seis) meses para agendar a realização da prova. A média para aprovação é 
70 (setenta). As movimentações sugeridas pela SMI Consultoria foram encaminhadas 
ao Comitê de Investimentos, que manifestou-se favorável pela realização da transação. 
Por isso, os resgates e aplicações já foram efetivados junto ao Banrisul e Caixa 
Econômica Federal. Visando a elaboração do cálculo atuarial, que deverá ter por data 
base o dia 31 de dezembro de 2020, foi contratada a empresa BrPrev Assessoria e 
Consultoria Atuarial LTDA, pelo valor de R$ 9.000,00 (Contrato Administrativo nº 
110/2020, firmado no dia 07 de outubro de 2020). O referido contrato decorre de 
Processo de Dispensa de Licitação nº 41/2020, formalizado após pesquisa de preços. O 
Servidor Roberto Toaldo está trabalhando para atualizar o site do Previagudo. Nos 
próximos dias, as informações obrigatórias já estarão disponíveis no sítio eletrônico. No 
que se refere à compensação previdenciária, atualmente, estão pendentes de análise 45 
requerimentos. Em seguida, o Servidor Roberto apresentou relatório acerca das 
atividades desenvolvidas no Comprev. Relatou que estão aptos 90 requerimentos de 
servidores aposentados entre desde 2014 e 2020. Ademir Kesseler informou que, para o 
exercício de 2021, ficou previsto receita do Previagudo na ordem de R$ 15.000.000,00 
(quinze milhões de reais). O orçamento 2021 será encaminhado à Câmara de 
Vereadores até o mês de novembro do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, às 
nove horas e dez 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, 14 de outubro de 2020. 


