ATA 02/2014
Aos treze dias do mês de março de dois mil e quatorze, às oito horas, na Sala de Reuniões
do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os componentes do Conselho de
Administração do Regime Próprio de Previdência do Município de Agudo –
PREVIAGUDO, devidamente nomeados pelo Decreto 083/2012. Compareceram: PAULO
AUGUSTO WILHELM, JANICE JUSSARA MUNDT, MARCELO AUGUSTO
KEGLER, MAURO AFONSO RADDATZ, DANILO GRAEBNER e TELMO BASTOS
ROSSI JUNIOR. Inicialmente, o Sr. Paulo Augusto Wilhelm, Presidente do Conselho de
Administração do Previagudo, saudou os presentes à reunião. Em seguida, Paulo informou
a chegada do relatório da auditoria realizada pelo Ministério da Previdência. Houve
apontamentos, o que obriga o Previagudo a instituir melhoria em sua estrutura,
principalmente de fiscalização e acompanhamento dos dados. Procedeu-se debate com
objetivo de instituir meio efetivo de controle e fiscalização dos dados financeiros e
contábeis do Previagudo. Através do Ofício 02/2014, protocolizado no dia 10/03/2014 juto
ao Gabinete, foi solicitado ao Senhor Prefeito acesso aos dados/cadastros para o fim de
possibilitar efetivo controle. A partir daqui, deverão ser examinados empenhos e outros
documentos pertinentes, inclusive extratos bancários. Outro ponto apontado no relatório é a
devolução de valores do RPPS ao Município de Agudo e aos servidores, que seria despesa
não previdenciária. No relatório há recomendação para devolução dos valores,
considerando que na época havia lei amparando os recolhimentos. Foi solicitado ao
Gabinete a devolução do notebook, que pertence ao Previagudo. Os Conselheiros de
Administração, Mauro e Marcelo, entre os dias 24 e 26 de março, farão curso voltado à
obtenção da certificação CPA10. Evento que ocorre em Canoas, junto ao CanoasPrev,
através da SMI Prime. Em Julho do corrente ano expira o mandato dos atuais conselheiros.
Paulo esclareceu que os membros devem pensar na continuidade ou, se assim não for, que
outros colegas sejam motivados a integrar os Conselhos Fiscal e de Administração. No dia
14/03/2014, Telmo, Marcelo e Darci farão visita à Agência do INSS, em Santa Maria, com
objetivo de retomar a compensação previdenciária. Paulo questionou aos presentes acerca
da habilitação do Previagudo em realizar seminário de previdência no Município de Agudo.
O Conselho de Administração deverá posicionar-se até final do mês de abril, já que no
evento previdenciário da AGIP, a ser realizado em maio, será tratado do assunto. Nada
mais havendo a tratar, às nove horas e cinquenta 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, 13 de março de 2014.

