
ATA 04/2008 

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e oito, às oito horas, no Plenário “Vox 

Populi”, na Câmara Municipal, reuniram-se os componentes do Conselho de 

Administração do Fundo de Previdência do Servidor (FUNPREV), devidamente 

nomeados pelo Decreto 012/2008. Compareceram os conselheiros PAULO AUGUSTO 

WILHELM, MARCELO AUGUSTO KEGLER, DANILO GRAEBNER, LUCIANA 

DA SILVA e ENICE TERESINHA MISSAU. A abertura da reunião foi realizada pelo 

Presidente, Sr. Paulo Augusto Wilhelm, o qual saudou os presentes. De imediato, 

passou à divulgação dos valores consignados ao FUNPREV, do mês de junho de 2008, 

que somam o montante de R$ 9.683.189,11 (nove milhões, seiscentos e oitenta e três 

mil, cento e oitenta e nove reais, onze centavos), aplicados em instituições bancárias 

oficiais com sede no município (Banrisul, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal). 

Informou que o FUNPREV sofrerá auditoria pelo Controle Interno no mês de 

julho/2008. O Sr. Presidente esclareceu que as metas atuariais foram atingidas na sua 

plenitude, bem como explicou que o passivo atuarial deve ser resgatado em trinta e 

cinco anos à contar da instituição do FUNPREV. A seguir, o Sr. Presidente disse que o 

evento previdenciário, promovido pelo FUNPREV em parceria com a AGIP 

(Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública), está confirmado para o dia 

24/07/2008, sendo o mesmo de extrema relevância. O evento será realizado no Instituto 

Cultural Brasileiro Alemão (ICBAA). O almoço para os participantes do seminário 

ocorrerá na sede da ACISA. O Sr. Presidente esclareceu que BALDUR (um dos 

palestrantes) não conseguiu as passagens aéreas pelo Instituto Ibero-Americano, mas 

que a Caixa Econômica Federal já disponibilizou, ao menos, uma passagem, sendo que 

a outra deverá ser custeada pela AGIP. Considerando as limitações do local e o foco do 

evento, o conselho decidiu que os participantes do município deveriam ser selecionados. 

Optou-se pela remessa de convite ao Prefeito, Secretários Municipais, representantes da 

ASERMA e SIPROMA, bem como servidores do Departamento de Recursos Humanos. 

Além destes, devem participar, ainda, os Conselheiros (de Administração e Fiscal) do 

FUNPREV e vereadores. Proposta a confecção de banner, a mesma foi rejeitada. Sobre 

a filiação à AGIP, a proposta foi aprovada pelos presentes. Ficou estabelecido que as 

despesas do Município se resumem ao cofee-breack e hospedagem de BALDUR 

SCHUBERT. A seguir, o Sr. Presidente esclareceu que um dos parcelamentos foi pago 

de forma errônea, mas que, todavia, o equívoco já foi devidamente corrigido, mediante 

depósito da diferença pelo Município. Ao menos um integrante do Conselho de 

Administração do FUNPREV deverá ter a certificação CPA-10 até junho de 2009. Nada 

mais havendo a tratar, às dezoito horas, 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 julho de 2008. 


