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Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às oito horas, na Sala de 
Reuniões do Centro Administrativo Municipal, 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 teceu comentário acerca da contabilização 
dos recursos do RPPS, informando aos presentes que o setor de contabilidade adequou sua 
sistemática aos requisitos legais pertinentes. No dia 08 de abril de 2016 acontecerá a 
apresentação do Cálculo Atuarial elaborado pela CSM (atuário Joel Fraga), no Plenário Vox 
Populi, na Câmara Municipal de Vereadores. O saldo total do RPPS é de R$ 38.160.402,52 
(trinta e oito milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e dois reais, cinquenta e dois 
centavos), posição de 29/02/2016. Devemos atentar para possíveis pedidos de 
aposentadoria especial. Neste sentido, já houve interpelação de colegas servidores públicos. 
Atualmente inexiste legislação municipal sobre o tema. Além disso, a Lei Federal 9717 
veda aos municípios legislarem sobre o assunto. Diante deste quadro, alguns servidores 
provavelmente ajuizarão demandas judiciais visando a obtenção de aposentadoria especial. 
Estão inscritos para o seminário de previdência da AGIP, Paulo e Telmo, os quais 
participarão do evento. O novo software foi contratado (da empresa IP), o qual está em fase 
final de programação. Deverá ser implantado nos próximos dias. A hospedagem do 
programa será na “nuvem”, não sendo necessária a aquisição de servidor. A partir do 
funcionamento do equipamento e do programa, o Previagudo deverá adotar as devidas 
providências para a atualização cadastral dos servidores. Deverá ser oficiado ao Executivo 
para que sejam adotadas as providências necessárias para disponibilização de acesso a 
internet em velocidade mínima ao bom funcionamento do sistema. A partir do mês de 
março de 2016, o contracheque será online, não mais físico, devendo tal situação ser 
informada aos aposentados e pensionistas. 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 março 
de 2016. 


