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Aos vinte e um dias do mês de julho 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 29/07/2011, conforme 

segue: R$ 8.616.949,10 no Banrisul; R$ 5.980.415,86 na CEF; R$ 3.982.545,20 no Banco 

do Brasil; R$ 174.299,42 no Banrisul referente a taxa de administração, totalizando R$ 

18.754.209,58. O Presidente teceu comentários acerca do momento turbulento pelo qual 

passa a economia mundial. Houve fortes quedas nas bolsas de valores de todo mundo. Por 

isso, alertou os demais conselheiros, especialmente a necessidade em redobrar os cuidados 

na gestão dos valores do fundo. Sobre evento previdenciário a ser realizado em Agudo, 

houve cancelamento do evento de JUL/2011. A AGIP sugere que seja realizado no dia 

26/08/2011. Todavia, os Conselheiros entendem que tal data está muito próxima, pelo que 

haveria prejuízo na divulgação do evento. Em discussão entre os membros do conselho, 

sugeriu-se que o mesmo seja realizado em outubro, especialmente dia 21/10/2011. Sugeriu-

se a inclusão da FAMURS no programa. O Presidente colocou em discussão a realização de 

audiências públicas, em três turnos, destinadas aos servidores do município, tendentes à 

divulgação das ações desenvolvidas pelo Conselho de Administração. Após apresentação 

das ações, o material poderá ser impresso e distribuído para os servidores segurados. O 

Presidente expôs a necessidade do PREVIAGUDO criar portal virtual para disponibilização 

de dados aos usuários/servidores, pelo que deverá ser feita pesquisa de valores necessários 

para sua criação e posterior manutenção. Após, Paulo teceu considerações sobre o evento 

previdenciário realizado em Fortaleza, em Julho/2011, acerca dos debates lá ocorridos. Por 

fim, a Conselheira Janice informou aos demais membros do Conselho que houve 

pagamento dos primeiros processos de inativação compensados pelo INSS, em valor 

superior à R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais). Nada mais havendo a tratar, às nove horas 

e vinte e cinco 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, 21 de julho de 2011. 

 

 

 


