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Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dez, às nove 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, MAURO AFONSO RADDATZ, DANILO 

GRAEBNER e ENICE TERESINHA MISSAU. Inicialmente, o Sr. Paulo Augusto 

Wilhelm, Presidente do Conselho de Administração do PREVIAGUDO, saudou os 

presentes à reunião, ressaltando a importância da efetiva participação dos Conselheiros 

de Administração nas reuniões. Ato contínuo, o Conselheiro Marcelo salientou que os 

requerimentos das compensações previdenciárias foram todos encaminhados ao 

Ministério da Previdência, apresentando os respectivos comprovantes. Após passou-se à 

discussão acerca do evento previdenciário que ocorrerá em JUL/2010, especialmente 

quanto à data, local e tema a ser abordado pelos painelistas. Após análise das propostas, 

foi definido que o evento será realizado no dia 23/07/2010 (sexta-feira), no ICBAA (das 

09h às 12h; e, das 13h30min às 17h). Quanto ao tema a ser abordado, restou decidido 

que o mesmo deverá ser elaborado juntamente com a AGIP, que é a promotora do 

evento (patrocinadora), em parceria com o PREVIAGUDO. Há a necessidade de 

implantação dos dados no sistema previdenciário, para que seja possível a expedição do 

extrato previdenciário, cujo fornecimento ao servidor é obrigatório. As informações 

deverão ser integradas. Na atualidade, por exemplo, não consta o lançamento das 

despesas previdenciárias. À par disso, o Conselho de Administração deverá oficiar à 

Administração, solicitando providências para atualização dos cadastros. Foi deliberado 

pelo Conselho de Administração que será elaborado um quadro comparativo dos 

rendimentos obtidos pelos valores do PREVIAGUDO aplicados em instituições 

bancárias. Paulo informou a todos que o PREVIAGUDO deve pagar PASEP sobre os 

rendimentos. Os parcelamentos estão sendo pagos pelo Executivo nos prazos fixados 

em lei. O atual mandato dos Conselheiros (Fiscal e de Administração) terá seu término 

no dia 15/07/2010. Atualmente inexistem suplentes nomeados, porém tal situação 

contraria a legislação vigente. Portanto, na renovação dos conselhos, terão que ser 

nomeados também os respectivos suplentes. Por fim, Paulo informou que o Cálculo 

Atuarial será entregue ao PREVIAGUDO entre os dias 05/07/2010 e 09/07/2010. 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, 24 de junho de 2010. 


