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Aos três dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às oito horas, na Câmara de 
Vereadores, no Plenário Vox Populi, reuniram-se os componentes do Conselho de 
Administração do Regime Próprio de Previdência do Município de Agudo – 
PREVIAGUDO, devidamente nomeados pelo Decreto 087/2014. Compareceram: PAULO 
AUGUSTO WILHELM, GERSON JOSÉ KIEFER, MAURO AFONSO RADDATZ, 
MARCELO AUGUSTO KEGLER, DANILO GRAEBNER, bem como o Oficial 
Previdenciário, TELMO BASTOS ROSSI JÚNIOR. Inicialmente, o Sr. Paulo Augusto 
Wilhelm, Presidente do Conselho de Administração do PREVIAGUDO, saudou os 
presentes à reunião. Ato contínuo, o Presidente informou aos presentes a contratação de 
novo software, fornecido pela empresa IP, para atender as necessidades do Previagudo. O 
software trará inúmeros benefícios e agilidade na prestação dos serviços e execução das 
tarefas previdenciárias. Agora, tendo as ferramentas, é imperiosa a realização do 
recadastramento dos servidores, a fim de que o Previagudo tenha o cadastro atualizado. O 
retrato financeiro do ano de 2015 foi sofrível, já que somente 64% da meta atuarial foi 
atingido. Tal circunstância decorre da retração do mercado e da economia brasileira e 
mundial. Durante o ano de 2016, novas alternativas deverão ser buscadas, com intuito de 
atingir a meta proposta. Gerson ponderou dizendo que os segurados apresentam muitas 
dúvidas quanto às regras de aposentadoria. Por isso, sugeriu a elaboração de cartilha 
explicativa ou a realização de reuniões/palestras. É consenso entre os membros presentes, 
de que durante o ano de 2016, ações e medidas neste sentido deverão ser adotados. Outros 
membros deverão obter a certificação. Marcelo sugeriu a reativação/formação do Comitê de 
Investimentos, cujos membros deveriam ter a certificação. O seminário de previdência, 
organizado pela AGIP, será realizado nos dias 09 a 11 de maio do corrente ano, na cidade 
de Gramado/RS. Dois membros deverão participar do evento. Nada mais havendo a tratar, 
às nove horas e quinze 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, 03 de março de 2016. 


