ATA 03/2012
Aos doze dias do mês de abril de dois mil e doze, às oito horas, no Departamento Jurídico,
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, JANICE JUSSARA MUNDT, DANILO GRAEBNER e ALAN
PAULO MULLER. A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente, Sr. Paulo Augusto
Wilhelm, o qual, primeiramente, saudou os presentes. Ato contínuo, como primeiro ponto,
o Presidente passou a palavra ao Secretário da Administração que, por sua vez, teceu
considerações acerca das efetivas atribuições do Oficial Previdenciário, Sr. Telmo Bastos
Júnior. Comentou que, ao referido servidor, ainda não foram atribuídas todos os afazeres, o
que está ocorrendo de forma gradativa. Diante da situação, os membros do conselho
decidiram pela realização de reunião para que sejam estabelecidas as atribuições, com a
participação do Secretário da Administração, servidores do setor de Recursos Humanos e
membros do Conselho de Administração. Nesta nova temática, Darci da Silva, atual
responsável pelo encaminhamento das inativações (operacional), deverá tornar-se o
supervisor dos serviços, passando o encargo ao Oficial Previdenciário. Após, passou-se à
definição da participação no X SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA
PÚBLICA, a realizar-se na cidade de Bento Gonçalves, nos dias 23, 24 e 25 de maio de
2012. O Conselho decide que, além do presidente, deverá participar, ainda, o Conselheiro
Mauro e mais um membro (a ser definido). Ato contínuo, discutiu-se acerca do
investimento em renda variável, no produto BOVA11, do Banrisul. O Presidente ponderou
que, como a bolsa de valores está em baixa, seria época propícia para aplicação de outro
valor no produto BOVA11, já que, segundo posição da equipe técnica do Banrisul, há bons
indícios de aumento nos índices. O Conselho, por unanimidade dos membros, decidiu pela
aplicação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no referido produto, mediante suporte e
orientação técnica favorável do Banrisul. Em seguida, o Presidente salientou pela
necessidade de implantação de portal eletrônico próprio do Previagudo. O Presidente fará
pesquisa acerca do custo de desenvolvimento e de manutenção. Nada mais havendo a tratar,
às nove horas e vinte 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, 12 de abril de 2012.

