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Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, 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, MAURO AFONSO RADDATZ e DANILO 

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

Wilhelm, o qual, primeiramente, saudou os presentes e, de imediato, informou os valores 

aplicados pelo PREVIAGUDO, atualizados até 31/01/2012, conforme segue: R$ 

10.585.757,35 no Banrisul; R$ 7.116.851,79 na CEF; R$ 4.464.913,04 no Banco do Brasil; 

R$ 198.182,94 no Banrisul referente à taxa de administração, totalizando R$ 

22.365.705,12. Como primeiro ponto, o Presidente retomou, numa breve abordagem, a 

política de investimentos elaborada no dia 23/12/2011, na ótica do atual cenário econômico 

e financeiro. Em seguida, Paulo abordou a necessidade de estabelecer, de fato, as 

atribuições do cargo de Oficial Previdenciário. Para tanto, o servidor nomeado deverá 

receber as devidas instruções técnicas e ter a sua disposição os equipamentos pertinentes. 

Atualmente, o Secretário da Fazenda, Sr. Ademir Kesseler, efetua algumas tarefas que são 

próprias do Oficial Previdenciário, especialmente emissão do comprovante de repasse e 

elaboração do demonstrativo previdenciário, cujas atividades deverão ser assumidas pelo 

servidor nomeado. A mudança deverá ser gradativa. Sobre a auditoria do Conselho Fiscal, 

restou estabelecido que as irregularidades apontadas serão devidamente sanadas no decorrer 

do exercício. O Presidente anunciou que foram confeccionadas folhas e envelopes 

timbrados, com logomarca do Previagudo. Próximo passo deverá ser a criação do portal do 

Previagudo, cuja proposta foi aprovada pela unanimidade dos membros do Conselho de 

Administração. Ao final do mês de março será entregue o cálculo atuarial, o qual deverá 

trazer algum impacto, seja pelo cenário financeiro global, seja pela aprovação e 

implementação da lei de incorporações das FG’s. 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, 13 

de fevereiro de 2012. 

 

 

 


