
ATA 06/2014 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às oito horas, na Sala de Reuniões 

do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os componentes do Conselho de 

Administração do Fundo de Previdência do Servidor (PREVIAGUDO), devidamente 

nomeados pelo Decreto 87/2014. Compareceram: GERSON JOSÉ KIEFEER, MAURO 

AFONSO RADDATZ, DANILO GRAEBNER, PAULO AUGUSTO WILHELM, TELMO 

BASTOS ROSSI JUNIOR, MARCELO AUGUSTO KEGLER e JANICE JUSSARA 

MUNDT. O Presidente saudou os membros presentes à reunião. Em seguida, informou que 

o valor total aplicado é de R$ 29.210.795,93 (vinte e nove milhões, duzentos e dez mil, 

setecentos e noventa e cinco reais, noventa e três centavos), em 31/07/2014. Para realização 

de operações financeiras, deverá assinar em conjunto o Presidente (Paulo Augusto 

Wilhelm) e a Tesoureira do Município (Miriana Pozzer) ou, o Secretário (Marcelo Augusto 

Kegler) e a Tesoureira do Município (Miriana Pozzer). Paulo colocou em discussão a 

realização (ou não) do VIII Seminário de Previdência de Agudo, com data pré-fixada para 

11/11/2014 (terça-feira). Após ampla discussão da matéria os membros do Conselho de 

Administração decidiram pela realização do evento. Paulo irá encaminhar junto à AGIP a 

pauta do seminário. O Presidente cobrou dos demais membros a obtenção de Certificação 

CPA10 por, pelo menos, mais um integrante do CA. Mauro afirmou que não poderá fazer a 

certificação no corrente ano. Marcelo, por sua vez, reafirmou compromisso em fazer o 

curso e obter a certificação. Na sequência, Paulo informou aos presentes que a entrega do 

Cálculo Atuarial ocorrerá no dia 13/08/2014, às 16h, no Plenário da Câmara de Vereadores, 

ocasião em que os membros do CA deverão se fazer presentes. Em 2002 havia 5,07 ativos 

para cada inativo; em 2014 há 2,70 ativos para cada inativo. Diante dos dados, verificamos 

que o quadro é preocupante e precisa total atenção. Um dos fatores para tal situação é a 

crescente contratação de pessoal através de contratos emergenciais e cargos em comissão. 

Nos últimos anos, ocorreram poucas nomeações, resultando na diminuição das 

contribuições. Por isso, deverá ser pleiteada audiência com o Prefeito, da qual deverá 

participar o Secretário da Fazenda e o Secretário da Administração e Gestão. O Controle 

Interno realizará auditoria no dia 19/08/2014. O Previagudo deverá adotar as providências 

legais para separar o Gestor do Conselho. Para tanto, está em fase de elaboração proposta 

de legislação que, em breve, deverá ser encaminhada à Câmara de Vereadores. Nada mais 

havendo a tratar, às nove horas e vinte, 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, 11 de agosto de 2014. 

 

 

 


