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Aos treze dias do mês de abril de dois mil e onze, às oito horas, no Plenário “Vox Populi”, 

na Câmara Municipal, reuniram-se os componentes do Conselho de Administração do 

Regime Próprio de Previdência do Município de Agudo – PREVIAGUDO, devidamente 

nomeados pelo Decreto 080/2010. Compareceram: PAULO AUGUSTO WILHELM, 

MARCELO AUGUSTO KEGLER, DANILO GRAEBNER e JANICE JUSSARA 

MUNDT. A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente, Sr. Paulo Augusto Wilhelm, 

o qual, primeiramente, saudou os presentes e, de imediato, informou a pauta: realidade do 

PREVIAGUDO – pedido de provimento do cargo recém concursado; aplicações financeiras 

e o pedido do BB; participação de Agudo no VIII Seminário de Novo Hamburgo; evento 

previdenciário na Volksfest; COMPREV. Os valores aplicados pelo PREVIAGUDO, 

atualizados até 31/03/2011: R$ 8.903.801,23 no Banrisul; R$ 4.414.564,12 na CEF; R$ 

2.452.427,01 no Banco do Brasil, totalizando R$ 15.912.978,12. A seguir, Paulo anunciou 

ter sido procurado pela gerência do Banco do Brasil local para que o PREVIAGUDO 

fizesse transferência de valores para a instituição. A proposta possibilita a aplicação de 

valores em novo produto, oferecido pelo Banco do Brasil, com considerável rendimento. 

Analisando-se os valores aplicados em outras instituições bancárias, seria possível 

transferir o equivalente a 10% (dez por cento) do valor aplicado na Caixa Econômica 

Federal e Banrisul, saldo existente em 31/03/2011. Colocada em votação, a proposta teve 

aprovação de todos os Conselheiros presentes à reunião. Ficou estabelecido, ainda, que o 

valor transferido ao Banco do Brasil será aplicado em vários produtos. Verificou-se a 

realização do concurso para o cargo de Oficial Previdenciário, cujo certame, porém, ainda 

não teve seu resultado final homologado. A participação do PREVIAGUDO no VIII 

Seminário de Previdência Pública, cujo evento será realizado na cidade de Novo 

Hamburgo, está confirmada, mediante inscrição dos Conselheiros PAULO, MARCELO e 

MAURO. Após, foi colocada em discussão a organização do evento previdenciário que 

deve ser realizado em JUL/2011, na cidade de Agudo. É consenso entre os conselheiros a 

necessidade de ampliação da discussão previdenciária, uma vez que não se deve admitir 

“fazer o evento por fazer”. A questão ainda deverá ficar para decisão futura. 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, 13 de abril de 2011. 

 

 

 


