ATA 03/2008
Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e oito, às oito horas, no Plenário “Vox
Populi”, na Câmara Municipal, reuniram-se os componentes do Conselho de
Administração do Fundo de Previdência do Servidor (FUNPREV), devidamente
nomeados pelo Decreto 012/2008. Compareceram os conselheiros PAULO AUGUSTO
WILHELM, MARCELO AUGUSTO KEGLER, CARLA CRISTINA KICH BUHSE,
DANILO GRAEBNER e ROSELEI MARIA SARI. A abertura da reunião foi realizada
pelo Presidente, Sr. Paulo Augusto Wilhelm, o qual saudou os presentes. De imediato,
passou à divulgação dos valores consignados ao FUNPREV, do mês de maio de 2008,
que somam o montante de R$ 9.441.175,18 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e
um mil, cento e setenta e cinco reais, dezoito centavos), aplicados em instituições
bancárias oficiais com sede no município (Banrisul, Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal). O Sr. Presidente fez relatório dos temas abordados no “VI
Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública”, realizado em Novo Hamburgo entre
os dias 14 e 16 de maio do corrente ano. Confirmou a realização de evento
previdenciário promovido pelo FUNPREV em parceria com a AGIP, o qual deverá ser
inserido na semana da Volksfest (palestras sobre previdência pública, medicina
preventiva e de recuperação). O Sr. Presidente sugeriu que o evento fosse realizado no
dia 25/07/2008. Carla K. Buse, por sua vez, sugeriu o dia 24/07/2008, justificando que o
dia 25/07 é feriado no Município e, portanto, haveria pouca participação de servidores.
Em votação, os membros do Conselho presentes votaram pela realização do evento no
dia 24/07/2008. O local do evento ainda deverá ser definido, ficando a sugestão do
Clube Centenário ou Instituto Cultural Brasileiro Alemão. A logística do evento deverá
ser definida em momento oportuno (alimentação, etc.). Após, o Sr. Presidente, abordou
questões pontuais acerca do Projeto de Lei que reestrutura o FUNPREV, a saber:
fixação do percentual da taxa de administração (que ficou estabelecido em 1,2%),
devido pelo Município de Agudo ao FUNPREV à partir de JAN/2009; fixação do nome
do Fundo de Previdência – foram sugeridos os nomes AGUDOPREV, AGUDO
PREVIDENCIA e PREVIAGUDO (em votação, foi aprovado o nome de
PREVIAGUDO); foi sugerida, também, a criação da logomarca do PREVIAGUDO. O
Sr. Presidente esclareceu que provavelmente haverá uma alteração no cálculo atuarial
em virtude da baixa rentabilidade das aplicações financeiras. Abordou sobre a
necessidade e importância da filiação do FUNPREV á AGIP, bem como necessidade de
instituição de CNPJ próprio. O Sr. Presidente abordou sobre a obrigatoriedade do
Administrador/gestor do fundo ter a certificação da ANBID. Foi discutido o item 1.2 da
cláusula 1 do contrato de venda da folha de pagamento ao Banrisul, que prevê a
aplicação de cinqüenta porcento do valor do FUNPREV naquela instituição bancária. O
Sr. Presidente esclareceu que, em caso de cumprimento desta cláusula, poderão ocorrer
perdas significativas de valores, uma vez que o Banrisul parece não ter a melhor política
de investimentos dos Regimes Próprios. Esclareceu que o Banrisul não possui qualquer
divisão voltada aos RPPS. Todavia, o Presidente sugeriu o cumprimento da cláusula
contratual, com a complementação nas aplicações do Banrisul. Proposta colocada em
votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezoito
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,
04 de junho de 2008.

