ATA 04/2016
Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 Fundo de Previdência do Servidor (Previagudo), devidamente
nomeados pelo Decreto 80/2016. Compareceram: ALÉCIO DERLI WACHHOLZ, JEANE
DARLA DREWS SCHULLER, PAULO AUGUSTO WILHELM, TELMO BASTOS
ROSSI JUNIOR, MARCELO AUGUSTO KEGLER, CÁTIA RADDATZ e ISAQUIEL
DAL ONGARO. A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente “ad hoc”, Sr. Paulo
Augusto Wilhelm, o qual saudou os presentes e, de imediato, conforme atribuições
conferidas pelo Regimento Interno, empossou os membros do conselho de Administração
do PREVIAGUDO para o biênio 2016/2018, de 15 de julho de 2016 a 14 de julho de 2018,
nomeados através do Decreto nº 80/2016, de 15 de julho de 2016. A seguir, em
conformidade com o Regimento Interno, foi realizada a eleição do Presidente do Conselho
de Administração. Por unanimidade dos votos, Paulo Augusto Wilhelm, CPF 271.000.57000, foi eleito para presidir o supracitado Conselho e escolheu o Servidor Marcelo Augusto
Kegler, CPF 952.088.440-87, para secretariar os trabalhos. Nos termos do parágrafo único
do art. 26 da Lei Complementar 005/2008, de 16 de julho de 2008, fica designada Servidora
Miriana Pozzer, CPF 001.154.320-51, Servidora Pública Municipal ocupante do Cargo de
Tesoureira, juntamente com o Presidente do Conselho de Administração, para o exercício
de atos atinentes à movimentação financeira de ativos do Previagudo, inclusive assinatura e
endosso de cheques. Após, o Presidente teceu considerações gerais acerca das atribuições,
responsabilidades, direitos e deveres dos membros do Conselho de Administração do
Previagudo na condução dos trabalhos. 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, 27 de julho de
2016.

