ATA 07/2011
Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e onze, 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, JANICE JUSSARA MUNDT e DANILO
GRAEBNER, ENICE TEREZINHA MISSAU e GERSON KIEFER. 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, atualizados
até 31/10/2011, conforme segue: R$ 9.520.483,40 no Banrisul; R$ 6.718.833,40 na CEF;
R$ 4.301.764,53 no Banco do Brasil; R$ 197.938,48 no Banrisul referente a taxa de
administração, totalizando R$ 20.739.019,81. O Presidente teceu breves considerações
acerca da nomeação do Oficial Previdenciário, que deverá entrar em exercício no dia
08/11/2011. Após, expôs considerações acerca do treinamento ocorrido em outubro do
corrente ano, na cidade de Santa Maria, referente ao programa SIPREV. Deverá ser
adquirido equipamento (computador e impressora) que deverá servir para uso exclusivo do
Oficial Previdenciário, especialmente na alimentação do SIPREV/CNIS. O evento
previdenciário designado para outubro foi cancelado. A AGIP propõe que o mesmo seja
realizado nos dias 06 e 07 de dezembro de 2011. A proposta é de que o evento seja das 12h
do dia 06 até as 12h do dia 07. A temática seria aplicações financeiras, com ênfase nas
aplicações variáveis. Pela proposta, o seminário terá participação de agentes do grupo
GERDAU (do núcleo financeiro). Após ampla discussão, a proposta da AGIP restou
aprovada pelo Conselho de Administração. 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, 04 de novembro de 2011.

