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Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às nove horas, 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 e DANILO GRAEBNER. Inicialmente, o Sr. Paulo 

Augusto Wilhelm, Presidente do Conselho de Administração do PREVIAGUDO, 

saudou os presentes à reunião, ressaltando a importância da efetiva participação dos 

Conselheiros de Administração nas reuniões. Ato contínuo, o Sr. Presidente enfatizou 

que o executivo está em débito com o PREVIAGUDO no valor de R$ 947.629,94 

(parcelas da contribuição patronal), sendo necessário a adoção de medidas mais 

enérgicas tendentes à cobrança do valor devido. Sobre a publicidade e disponibilização 

das informações previdenciárias aos segurados, foi proposto a disponibilização de 

extrato individualizado aos segurados, o que teve a aprovação de todos os presentes. 

Trata-se de necessidade e direito do servidor/segurado. Os saldos aplicados no 

BANRISUL correspondem à R$ 6.203.424,67, posição em DEZ/2009; Na CEF, posição 

em 14/12/2009: R$ 899.504,92 - Caixa FI Ações Ibovespa; R$ 613.828,32 - Caixa FI 

Ações Brasil IBX-50; R$ 1.291.152,07 - Caixa FI RS Renda Fixa; R$ 1.011.745,45 - 

Caixa Brasil Títulos Públicos RF; R$ 104.321,14 - Caixa FIC Brasil Long Short 

Multime; e, No R$ 1.186.289,14 no BB (posição em NOV/2009). O Sr. Presidente 

salientou que há a necessidade de mais membro do Conselho de Administração realizar 

a certificação (CPA-10). Paulo informou que desde o mês de DEZ/2009 o 

PREVIAGUDO tem acesso à contabilidade. Num momento mais favorável deverá ser 

tratado do assunto da contratação de Oficial Previdenciário. O valor dos vencimentos 

será custeado pelo próprio PREVIAGUDO, provenientes da Taxa de Administração. 

Paulo salientou que o mandato do atual Conselho de Administração expira em 

15/07/2009, modo pelo qual todos os pleitos do PREVIAGUDO deverão estar 

encaminhados até esta data. Para elaboração do novo cálculo atuarial, deverá ser 

contratada a CSM, cuja empresa elaborou os cálculos anteriores. Será realizada análise 

nos empenhos dos pagamentos dos parcelamentos para fim de lançar os rendimentos 

(juros e correção). Para a realização desta atividade, ficou decidido que o 

PREVIAGUDO solicitará memória do cálculo dos parcelamentos vigentes, por ofício 

dirigido ao Secretário da Fazenda. Ficou decidido que a atividade será realizada no dia 

28/12/2009, à partir das 17h30min. As intimações para reuniões futuras será por e-mail. 

Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta 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, 15 de dezembro de 

2009. 


