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

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

do Fundo de Previdência do Servidor (PREVIAGUDO), devidamente nomeados pelo 

Decreto 83/2012. Compareceram: PAULO AUGUSTO WILHELM, MARCELO 

AUGUSTO KEGLER, DANILO GRAEBNER, JANICE JUSSARA MUNDT, MAURO 

AFONSO RADDATZ, ENICE TEREZINHA MISSAU, GERSON JOSÉ KIEFER e 

RAFAEL BONILLA. A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente “ad hoc”, Sr. 

Paulo Augusto Wilhelm, o qual saudou os presentes e, de imediato, conforme atribuições 

conferidas pelo Regimento Interno, empossou os membros do conselho de Administração 

do PREVIAGUDO para o biênio 2012/2014. A seguir, em conformidade com o Regimento 

Interno, foi realizada a eleição do Presidente do Conselho de Administração. Por 

unanimidade dos votos, Paulo Augusto Wilhelm foi eleito para presidir o supracitado 

Conselho e escolheu o Servidor Marcelo Augusto Kegler para secretariar os trabalhos. Em 

seguida, o Presidente informou que o valor aplicado é de R$ 25.544.026,54 (vinte e cinco 

milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, vinte e seis reais, cinquenta e quatro centavos). 

Após, o Presidente esclareceu que o Banrisul já foi contatado, extraoficialmente, acerca do 

patrocínio do evento previdenciário que será realizado no dia 23 de outubro de 2012. A 

gerência da referida instituição bancária já acenou com a possibilidade de patrocínio, em 

valor de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), caso em que seria o patrocinador exclusivo. 

Terá que ser remetido o ofício ao Banco para oficializar o pedido de patrocínio. Além 

disso, deverá ser encaminhado ofício ao Clube Centenário para reservar o salão principal 

para a realização do evento. Ainda não foi contratada a empresa responsável pelo 

desenvolvimento do portal web, cujo ato está em tramitação perante o setor de licitações. 

Foi contratada a Drª Rosana para que realize a adequação da legislação previdenciária. A 

minuta encaminhada pela profissional foi amplamente discutida entre os membros do 

Conselho de Administração que, inclusive, sugeriram algumas alterações. A questão deverá 

ser rediscutida com a contratada. A proposta de alteração legal também prevê adequação da 

Lei Complementar 002/2002, especialmente no que se refere à licença saúde. Deverá ser 

criado o comitê de investimentos, que terá por atribuição específica emitir as autorizações 

ao gestor, para aplicações. Sobre o tema, haverá curso ministrado pela CSM e IEM. Ficou 

decidido que participarão do evento Paulo Wilhelm e Telmo Bastos Rossi Júnior. Os 

membros do comitê deverão ser escolhidos com bastante critério, já que há enorme 

responsabilidade. O Banrisul está diversificando sua carteira de aplicações. Como novo 

produto, o Banco coloca a disposição fundo de investimento imobiliário. O produto tem 

rentabilidade assegurada, podendo o valor ser resgatado em 10 (dez) anos. O Conselho de 

Administração, após ampla deliberação, aprovou a aplicação de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) no Fundo Imobiliário, cujo valor deverá ser transferido de outras 

aplicações mantidas no próprio banco. O Poder Executivo não está repassando os valores 

previdenciários devidos ao Previagudo. Assim, imperiosa a remessa de missiva ao Sr. 

Prefeito com intuito de provocar o pagamento (cobrança). Nada mais havendo a tratar, às 

nove 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, 24 de julho de 2012. 

 

 

 


