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Aos dezessete dias do mês de maio 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, JANICE JUSSARA MUNDT 

e MAURO AFONSO RADDATZ. 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 30/04/2011: R$ 

8.116.550,45 no Banrisul; R$ 4.544.36580 na CEF; R$ 3.860.897,21 no Banco do Brasil; 

R$ 149.811,67 no Banrisul referente a taxa de administração, totalizando R$ 

16.671.625,13. Após, passou-se a discussão da situação do COMPREV. Houve nova visita 

ao INSS de Santa Maria por comissão formada pelo Município. O atendente do INSS, 

Ricardo, esclareceu que serão examinados vários requerimentos nos próximos dias. Novas 

visitas deverão ser feitas ao INSS com intuito de obter o deferimento dos requerimentos da 

compensação do Município de Agudo. Após, a Conselheira Janice explicou a existência de 

novo software disponibilizado pelo TCE-RS para envio dos requerimentos e processos de 

aposentadoria. A partir deste momento, todos os processos deverão ser enviados on line. Os 

documentos devem ser digitalizados e enviados. O software não permite a emissão de 

extrato previdenciário. Sobre evento previdenciário a ser realizado em JULHO, após 

discussão entre os membros do Conselho de Administração, decidiu-se pela manutenção do 

evento. Como local, ficou definido o ICBAA. O evento deverá ser realizado no dia 

20/07/2011. Sobre a Certificação CPA-10, Paulo ressaltou que o seu certificado vence em 

NOV/2011. Paulo motivou os demais membros a obterem, também, a certificação. A 

certificação é exigência do Ministério da Previdência. O novo Cálculo Atuarial já está 

pronto e será encaminhado/apresentado na próxima semana aos servidores e também ao 

Executivo Municipal. Discutiu-se a possibilidade de efetuar pagamento de aposentadorias 

em qualquer banco, cujo pleito foi formulado pela Associação dos Aposentados. Os 

Membros do Conselho de Administração entendem que o PREVIAGUDO está excluído do 

contrato firmado entre o Município e o Banrisul, através da FAMURS, o que, em tese, 

permitiria a abertura de contas em outros bancos. É discussão que deverá ficar para futuras 

reuniões. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e quarenta 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, 17 de maio de 2011. 

 

 

 


