ATA 04/2009
Aos treze dias do mês de julho de dois mil e nove, às oito horas e trinta minutos, 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, ENICE TEREZINHA MISSAU e DANILO
GRAEBNER. Inicialmente, o Sr. Paulo Augusto Wilhelm, Presidente do Conselho de
Administração do PREVIAGUDO, saudou os presentes à reunião. Em prosseguimento,
Paulo ressaltou a necessidade dos servidores manterem seus de respectivos cadastros
devidamente atualizados. Os servidores com tempo de serviço privado ainda não
averbado na ficha funcional/cadastro, deverão dar o encaminhamento adequado. Sobre o
assunto, cabe ao PREVIAGUDO instruir os servidores acerca dos requisitos para
solicitação da certidão de tempo de contribuição junto ao INSS. O Presidente informou
que o Executivo Municipal já encaminhou ao PREVIAGUDO o cadastro de 19
(dezenove) servidores, que serão objeto de auditoria. O Conselho definiu que a auditoria
ocorrerá no sistema de entrevista com o próprio servidor, à fim de confrontar as
informações inscritas nos cadastros. Sobre o II Seminário de Previdência Pública, a ser
realizado no dia 22/07/2009, Paulo noticiou que já foram efetuadas algumas inscrições e
que a divulgação está ocorrendo através de e-mail e malotes. Foi apresentada a
programação do evento, que foi elaborada pela AGIP e demais parceiros. Foi sugerido
envio de convite ao Prefeito Municipal, Presidente da Aserma e Siproma, Secretários
Municipais, servidores dos recursos humanos e vereadores. O almoço fechado aos
participantes do evento, típico alemão, será realizado nas instalações da Comunidade
Evangélica de Agudo. Ficou decidido que durante o almoço haverá apresentação
artística/cultural (danças e música). Paulo fez explanação acerca da política de
investimentos, apresentando os resultados. Salientou que o PREVIAGUDO possui
aplicação em fundos de renda variável, que deram rendimento negativo nos últimos
meses. A situação ocorreu devido à variação da Bolsa de Valores. Paulo colocou aos
demais membros do Conselho a necessidade de revisão da política de investimentos. O
Conselho decidiu pelo levantamento total dos valores, desde a primeira aplicação em
fundos de renda variável até os dias atuais à fim de verificar o saldo geral, se positivo ou
negativo, inclusive em termos percentuais. Após, será decidido se haverá ou não
alteração na política de investimentos. Paulo expôs a necessidade do PREVIAGUDO
ter servidor específico, que trate exclusivamente de previdência. Nada mais havendo a
tratar, às dez 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, 13 de julho de 2009.

