
ATA 03/2015 

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e quinze, às oito horas, no Plenário Vox 

Populi, na Câmara de Vereadores, reuniram-se os componentes do Conselho de 

Administração do Fundo de Previdência do Servidor (PREVIAGUDO), devidamente 

nomeados pelo Decreto 87/2014. Compareceram: PAULO AUGUSTO WILHELM, 

TELMO BASTOS ROSSI JUNIOR, MARCELO AUGUSTO KEGLER, GERSON JOSÉ 

KIEFER e MAURO AFONSO RADDATZ. Após abertura da reunião, Paulo informou aos 

presentes acerca da alteração do layout do sítio do Previagudo, promovida pela empresa 

“RSWA Soluções para Internet”. A contratação desta empresa decorre do fato da empresa 

anterior não mais atuar neste ramo, a qual, atualmente, tem outro foco. O novo layout foi 

demonstrado e examinado pelos presentes à reunião. Telmo ponderou acerca da eficiência 

da empresa na assistência técnica e no atendimento. Em seguida, Paulo informou o saldo 

das aplicações do Previagudo, R$ 32.833.548,36 (trinta e dois milhões, oitocentos e trinta e 

três mil, quinhentos e quarenta e oito reais, trinta e seis centavos), posição em 31/03/2015, 

bem como passou-se ao exame/análise do relatório de gestão de investimentos referente ao 

mês de março/2015, o qual não teve ressalvas. Ao contínuo, Marcelo informou a 

protocolização, pelo Executivo, de pedido de reconsideração acerca do aponte do MPS. 

Segundo ordenamento legal, esta é a última fase na esfera administrativa. Caso a decisão do 

MPS seja mantida, a discussão deverá ser encaminhada ao Judiciário. Paulo informou que 

haverá curso de capacitação, na cidade de Santa Maria, nos dias 06 a 08 de maio/2015, 

tendo por objeto conteúdo exigido na prova de certificação CPA-10. Seria interessante que 

algum membro fizesse o curso e/ou obtivesse a certificação. Deverão ser adotadas medidas 

para que o Comitê de Investimentos promova atividades e reuniões regulares, a fim de dar 

cumprimento à legislação vigente. A inoperância do Comitê ainda não gera maiores 

consequências, o que deverá mudar em breve. Busca-se a qualificação dos gestores e o 

compartilhamento das responsabilidades na gestão dos recursos previdenciários. O cálculo 

atuarial do corrente exercício deverá ser entregue até julho. O mesmo deverá ter algumas 

alterações, devido ao impacto do atual cenário econômico do país, bem como pela baixa 

quantidade de nomeações novas e alto índice de aposentadorias. A proposta encaminhada 

pela empresa CSM apresenta 02 (duas) plataformas para cálculo, pelos métodos IEM e 

PUC, as quais foram exaustivamente discutidas entre os membros do CA. Deverá ser 

oficiado ao Prefeito para que este tome ciência dos métodos, bem como para que faça a 

opção para, posteriormente, encaminhá-la ao atuário. Por fim, Telmo informou que os 

repasses do Executivo ou Previagudo estão em dia, sem atrasos. 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, 17 de abril de 2015. 


