ATA 06/2012
Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e doze, às oito horas e trinta minutos, 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 e GERSON JOSÉ
KIEFER. A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente, Sr. Paulo Augusto Wilhelm,
o qual saudou os presentes. Em seguida, o Presidente informou que foi apresentada
proposta de nova empresa para prestar assessoria/consultoria ao Previagudo. Trata-se da
empresa “Referência Aliança”, que se propõe a realizar os mesmos serviços que a empresa
“SMI Prime”. Analisando-se ambas propostas, verifica-se que aquela apresentada pela
“SMI Prime” é a mais econômica. O Conselho, por unanimidade, decidiu pela contratação
da empresa SMI Prime, reiterando decisão anterior (já registrada em ata). Superada esta
questão, passou-se ao exame e discussão do Projeto de Lei que visa a alteração da
legislação previdenciária municipal. Propôs-se a alteração da minuta para nela prever as
parcelas sobre as quais haverá contribuição previdenciária (rol taxativo). A atual redação do
Projeto de Lei, neste ponto, elenca rol exemplificativo, o que poderia gerar dúvidas.
Segundo orientação recebida em curso realizado na Capital do Estado, que contou com a
participação do Sr. Telmo Bastos Júnior, em breve o sistema “Siprev”, do Ministério da
Previdência, passará a ser obrigatório. O Siprev será o banco de dados cadastral oficial,
para fins previdenciários. Restou decidida a interpelação do Oficial Previdenciário acerca
do andamento da atualização do cadastro. Sobre o portal, verificou-se que também está
pendente. O Conselheiro Marcelo salientou que a questão já passou pelo Setor Jurídico e o
material encaminhado ao Setor de Compras. Deverá ser encaminhada nova interpelação ao
Diretor de Compras para que finalize a contratação com máxima brevidade possível, já que
a situação está muito atrasada. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e cinquenta
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, 30
de agosto de 2012.

