ATA 05/2010
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e dez, 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 e DANILO GRAEBNER. 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: R$
7.628.149,43 no Banrisul; R$ 4.762.964,45 na CEF; R$ 2.285.575,02 no Banco do Brasil,
totalizando R$ 14.770.788,87 (valores na data de 31/10/2010). O PREVIAGUDO passou
por auditoria do Controle Interno que, por sua vez, efetuou alguns apontamentos que
deverão ser corrigidos durante o exercício, especialmente no que se refere à taxa de
administração, contabilização do parcelamento previdenciário, contabilização das provisões
com perdas de aplicações e reuniões dos conselhos (conforme Relatório de Auditoria
15/2010, do Sistema de Controle Interno). Por imposição legal (art. 26, inciso XXI, da Lei
Complementar 005/2008), o Conselho de Administração deverá realizar audiência pública,
em três turnos, com intuito de esclarecer os segurados acerca das ações empreendidas pelo
Conselho. O Presidente informou que o PREVIAGUDO efetuou pagamento do precatório
do Professor LUCILDO LÚCIO WENDLER, sendo que, todavia, em contrapartida, o
Município já efetuou o aporte financeiro correspondente. O Presidente anunciou a criação
do cargo de “Oficial Previdenciário”, com perspectivas de provimento já no início do
exercício financeiro de 2011. Em reunião com membros da Associação Gaúcha de
Institutos de Previdência Pública – AGIP, verificou-se a possibilidade do PREVIAGUDO
vir a ser chamado a integrar a Diretoria da mesma. Após, o Presidente destacou a
importância na participação dos conselheiros do PREVIAGUDO no seminário promovido
pela AGIP, na cidade de Santa Maria, tendo por tema fundamental as perícias médicas. Os
conselheiros reunidos decidiram pelo envio de correspondência ao CONDESUS pleiteando
participação decisiva do PREVIAGUDO no processo de discussão da previdência pública,
inserindo, inclusive, a AGIP na questão. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e trinta
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, 18
de novembro de 2010.

