ATA 03/2011
Aos quatorze dias do mês de junho 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 13/06/2011, conforme
segue: R$ 8.583.049,36 no Banrisul; R$ 4.612.394,58 na CEF; R$ 3.909.914,40 no Banco
do Brasil; R$ 164.877,99 no Banrisul referente a taxa de administração, totalizando R$
17.270.236,33. Todo o valor do fundo está depositado em 11 (onze) produtos de 03 (três)
bancos oficiais. O cálculo atuarial foi entregue, com explanação e apresentação dos seus
dados, tendo o ato contado com presença de lideranças do Governo. O evento
previdenciário de julho deverá ocorrer novamente neste ano de 2011. Por solicitação da
AGIP, a data provável será na sexta-feira, inserido na programação da Wolksfest.
Novamente deverá ser realizado no auditório do ICBAA. A programação do evento deverá
ser definida com extrema brevidade, já que restam poucas semanas. Um dos palestrantes
deverá ser o Sr. Otoni Guimarães, do MPS. O conselheiro Mauro sugere remessa de convite
ao Delúbio Gomes Pereira da Silva, também do MPS. No que s refere ao COMPREV,
verificou-se que alguns processos já foram compensados, resultando no valor aproximado
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cuja quantia deverá ser depositada na conta do
PREVIAGUDO nos próximos dias. No dia 15/06/2011 o servidor Darci da Silva retornará
ao INSS para análise de novos processos com fins de compensação. O Presidente
apresentou aos demais Conselheiros novo produto oferecido no evento previdenciário de
Novo Hamburgo. Trata-se de fundo imobiliário, voltado à construção de hotéis para a Copa
do Mundo. A rede “Intercity” é a parte interessada, tendo apoio do Banco de Brasília e
também da AGIP. Os RPPS’s participariam mediante aquisição de cotas, cujo valor é
devolvido ao RPPS após oito anos. Neste período, o fundo receberá dividendos. Paulo, na
condição de Presidente do Previagudo, foi convidado a participar do evento previdenciário
promovido pela ABIPEM, na cidade de Fortaleza, fazendo parte da comitiva gaúcha.
Despesas serão custeadas pela AGIP, com exceção das diárias e locomoção até Porto
Alegre, que ficarão por conta do PREVIAGUDO. A participação do Presidente no referido
evento foi aprovada e tem o apoio de todos os membros do Conselho de Administração do
PREVIAGUDO. Os membros propõem seja oficiado ao Executivo para que ocorra a
nomeação do Oficial Previdenciário. Foi revogado o inciso X do art. 4º da Lei Municipal
1790/2010, já que confrontava com a Lei Federal 9717. Paulo sugeriu fosse oficiado ao
Executivo para que a questão seja retransmitida aos demais municípios participantes do
Condesus, para que, também, promovam as devidas adequações. Nada mais havendo a
tratar, às nove horas e quinze 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, 14 de junho de 2011.

