
ATA 03/2014 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta minutos, 

na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os componentes do 

Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência do Município de Agudo – 

PREVIAGUDO, devidamente nomeados pelo Decreto 083/2012. Compareceram: PAULO 

AUGUSTO WILHELM, JANICE JUSSARA MUNDT, MARCELO AUGUSTO 

KEGLER, MAURO AFONSO RADDATZ, DANILO GRAEBNER e TELMO BASTOS 

ROSSI JUNIOR. Inicialmente, o Sr. Paulo Augusto Wilhelm, Presidente do Conselho de 

Administração do Previagudo, saudou os presentes à reunião. Em seguida, o Conselho de 

Administração retomou a discussão acerca da auditoria realizada pelo Ministério da 

Previdência, inclusive fez-se análise da defesa apresentada pelo Município de Agudo. 

Decidiram os membros do CA por aguardar o julgamento da defesa para, a partir daí, 

adotar as medidas cabíveis. Paulo informou que, em um dos produtos, o Previagudo está 

desenquadrado, situação que ocorreu por ocasião das perdas sofridas e dos saques ocorridos 

em novembro/dezembro de 2012. A situação será corrigida já nestes meses subsequentes. 

Telmo, com ajuda de Paulo, está providenciando o preenchimento e envio dos dados à 

Previdência, através dos formulários “DIPR”, “Demonstrativo Previdenciário” e 

“Comprovante de Repasses”. Estes documentos, a partir do exercício de 2014, estão sendo 

elaborados pelo Previagudo. Paulo informou aos presentes que os parcelamentos ainda 

existentes/vigentes estão sendo pagos em dia pelo executivo. Mauro e Marcelo estiveram 

em curso na cidade de Canoas, voltados à certificação CPA-10. Em virtude do exíguo 

espaço de tempo do curso, de apenas dois dias úteis, haverá a necessidade de 

complementação dos estudos para, somente após, realizar a prova da certificação. O 

Previagudo, por ofício, solicitou a devolução do notebook que estava cedido ao Gabinete 

(equipamento já devolvido). Além disso, também por ofício, foi solicitado vista dos 

empenhos e documentos do Previagudo, para conferência. No evento previdenciário deste 

ano, que se realizará no mês de maio, na cidade de Caxias do Sul, restou definido que 

participarão os conselheiros Mauro e Paulo. O CA discutiu acerca da necessidade de 

implementação do Siprev. Telmo informou as presentes que o trabalho já vem sendo 

realizado. Porém, há a necessidade de melhoria no sistema da “dueto”, para que possa 

ocorrer a integração dos sistemas e importação de dados. Para tanto, o CA oficiará à 

Secretaria da Administração e Gestão para que adote as medidas necessárias junto à Dueto. 

Foi solicitada, através do Ofício 06/2014, de 03/04/2014, senha de acesso ao Pronin, para 

possibilitar emissão de Nota de Empenho, além de outras atividades afins. Nada mais 

havendo a tratar, às onze horas e quarenta 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, 22 de abril de 2014. 

 

 

 


