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Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e oito, às dezesseis horas, no Plenário 

“Vox Populi”, na Câmara Municipal, reuniram-se os componentes do Conselho de 

Administração e Fiscal do Fundo de Previdência do Servidor (FUNPREV), 

devidamente nomeados pelos Decretos 012/2008 e 011/2008, respectivamente. 

Compareceram os conselheiros PAULO AUGUSTO WILHELM, MARCELO 

AUGUSTO KEGLER, CARLA CRISTINA KICH BUHSE, DANILO GRAEBNER, 

ERNI RUDOLFO BÖCK, ROSELEI MARIA SARI e ENIO JOSÉ KARKOW. 

Participou da reunião, ainda, o Secretário da Administração, Sr. ROMEU ANTÔNIO 

UNFER. A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente “ad hoc”, Sr. Paulo 

Augusto Wilhelm, o qual saudou os presentes e, de imediato, disponibilizou a palavra 

ao Sr. Secretário da Administração. Romeu Unfer enfatizou a relevância dos Conselhos 

de Administração e Fiscal do FUNPREV. Disse que o Executivo é parceiro do Fundo e 

que está tomando as providências necessárias para o encaminhamento dos processos de 

compensação previdenciária, bem como está tratando da aquisição de software para 

gerenciar as inativações. Na seqüência, Paulo Augusto Wihelm, conforme atribuições 

conferidas pelo Regimento Interno, empossou os membros do conselho de 

Administração do FUNPREV para o biênio 2008/2009. 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 foi eleito para 

presidir o supra-citado Conselho e escolheu o Sr. Marcelo Augusto Kegler para 

secretariar os trabalhos. Em seguida, houve a divulgação dos valores consignados ao 

FUNPREV, do mês de janeiro de 2008, que somam o montante de R$ 8.643.205,55 

(oito milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e cinco reais, cinqüenta e cinco 

centavos), aplicados em instituições bancárias oficiais com sede no município (Banrisul, 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal). Enfatizou a importância da participação 

de Conselheiros no evento previdenciário, a ser realizado em Caxias do Sul, no dia 04 

de março do corrente ano, bem como a participação de Conselheiros no “VI Seminário 

Sul-Brasileiro de Previdência Pública”, que se realizará entre os dias 14 e 16 de maio do 

corrente ano, na cidade de Novo Hamburgo. O Sr. Presidente enfatizou a relevância das 

ações tomadas pelo Executivo no encaminhamento dos processos de compensação 

previdenciária, solicitando a intensificação das medidas e o máximo empenho da 

Administração no pleito. Solicitou, ainda, a reestruturação interna da Secretaria da 

Administração, para disponibilizar um servidor para, de forma exclusiva, operar o 

software e manter o cadastro dos servidores atualizado, com acompanhamento contínuo. 

Na oportunidade, os componentes do Conselho Fiscal foram motivados a instalarem o 

seu Conselho, o que, todavia, não ocorreu. Nada mais havendo a tratar, às dezessete 

horas e quarenta e cinco 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 fevereiro de 2008. 


