ATA 03/2009
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e nove, às oito horas, na Sala da Presidência, na
Câmara de Vereadores, reuniram-se os componentes do Conselho de Administração do
Fundo de Previdência do Servidor (PREVIAGUDO), devidamente nomeados pelo Decreto
108/2008. Compareceram: PAULO AUGUSTO WILHELM, MARCELO AUGUSTO
KEGLER, ENICE TEREZINHA MISSAU e DANILO GRAEBNER. Inicialmente, o Sr.
Paulo Augusto Wilhelm, Presidente do Conselho de Administração do PREVIAGUDO,
saudou os presentes à reunião. Em prosseguimento, o Presidente ressaltou a importância da
efetiva participação dos Conselheiros de Administração nas reuniões. Após debate,
verificou-se a necessidade de recenseamento dos benefícios previdenciários. A medida visa
evitar o pagamento de pensões ou aposentadorias para pessoas que perderam a condição de
seguradas. Paulo salientou a revogação da ON 001, que foi substituída pela ON 002. Os
conselheiros apontaram problemas no demonstrativo financeiro, cuja situação deverá ser
adequada/corrigida. O Presidente salientou a necessidade de efetiva conferência dos valores
repassados ao PREVIAGUDO, confrontando-os com os valores inscritos nos empenhos. O
Conselho decide que, à partir deste instante, haverá a verificação dos valores efetivamente
repassados com àqueles informados pelo Ente. O cálculo atuarial determina a instituição de
novas alíquotas que devem vigorar à partir de 2010, o que deverá ser informado ao Prefeito
Municipal. Paulo teceu alguns comentários sobre evento a ser realizado em março, na
cidade de Porto Alegre, patrocinado pelo PREVIMPA. Mais uma vez foi discutida a
necessidade de nomear servidor para tratar dos cadastros com fins previdenciários. O
Conselho deliberou pela necessidade de análise de pastas de servidores de, pelo menos,
05% (cinco por cento) dos servidores, o que representa 19 (dezenove) pessoas, num prazo
de 60 (sessenta) dias. Aleatoriamente, foram selecionadas as pastas dos seguintes
servidores: MARCILIO HENRIQUE ARGUILAR, matricula 531; CÉSAR ANDRÉ
HENTSCHKE, matrícula 685; LEOMAR CARLOS REETZ, matrícula 679; NORBERTO
ERVINO MULLER, matrícula 1523; ELTON VILMAR EHLE, matrícula 1441; DIANE
CRUMMENAUER PRESTES, matrícula 1057; LEONI SCHMENGLER, matrícula 331;
CLAUDETE DOS SANTOS, matrícula 609; MARIA ROSANGELA RIBEIRO
ROUBUSTE, matrícula 1504; NAIR NOÊMIA SOARES, matrícula 1524; NELCI DIAS,
matrícula 693; CIRO LIRO KOBS, matrícula 477; MARIA ROCHA JAQUES, matrícula
1549; PAULO AUGUSTO WILHELM, matrícula 001; ÊNIO MIGUEL BITENCOURT,
matrícula 406; LUIZ LEONEL DÁVILA, matrícula 1085; GILBERTO TEODORO
BESKOW, matrícula 832; NELCI MARIA MARTINAZZO, matrícula 716; GIOVANI
ANTÔNIO CERETTA, matrícula 711. Do resultado da auditoria, será oficiado ao
Secretário da Administração. A auditoria será realizada no dia 07/05/2009. Caso apurada
qualquer discrepância nas informações, o Conselho irá convocar/notificar o servidor para
regularize sua situação. O pedido de inscrição do CNPJ já foi encaminhado junto à Receita
Federal que, em poucos dias, concluirá o processo. O Presidente informou a aquisição de
um Notebook, que servirá para as atividades do PREVIAGUDO. Segundo Paulo, a AGIP
está providenciando a programação e divulgação do evento previdenciário a ser realizado
no Município de Agudo, no dia 22/07/2009. Os membros presentes definiram que deverá
ser providenciado o pagamento da anuidade da AGIP, referente ao exercício 2009. Após

debate, os conselheiros decidiram que se faz necessária a aproximação entre segurado e
PREVIAGUDO. Por fim, restou estabelecida a agenda de reuniões, que ocorrerão na última
quarta-feira de cada mês, às 08h30min. No mês de julho de 2009, a reunião,
excepcionalmente, ocorrerá no dia 08/07/2009. Nada mais havendo a tratar, às dez 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, 15 de abril de 2009.

