ATA 07/2013
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, na Sala
de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os componentes do
Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência do Município de Agudo –
PREVIAGUDO, devidamente nomeados pelo Decreto 083/2012. Compareceram: PAULO
AUGUSTO WILHELM, MARCELO AUGUSTO KEGLER, JANICE JUSSARA MUNDT
DANILO GRAEBNER, ENICE TEREZINHA MISSAU, bem como o Secretário da
Fazenda, Sr. ADEMIR KESSELER, e o Secretário de Administração e Gestão, Sr. ALAN
PAULO MULLER. A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente, Sr. Paulo Augusto
Wilhelm, o qual, primeiramente, saudou os presentes e, de imediato, informou aos
presentes que o Previagudo foi procurado pela Caixa Econômica Federal que se mostrou
interessada em adquirir a folha de pagamento também dos inativos. Proposta colocada em
votação, os membros presentes aprovam pela inclusão da venda da folha dos inativos, ainda
que o valor reverta exclusivamente ao Município de Agudo. O presidente apresentou as
recomendações exaradas no Relatório de Auditoria nº 20/2013, do Sistema de Controle
Interno, no sentido de que as reuniões ordinárias mensais não estão ocorrendo. Outro
apontamento do Sistema de Controle Interno é a inexistência de contabilização, na
contabilidade, dos rendimentos negativos. Sobre este tema, o Secretário da Fazenda, Sr.
Ademir Kesseler, teceu algumas considerações, reconhecendo que a contabilização dos
rendimentos negativos realmente está faltando. Sobre isso, serão tomadas as providências
para a correta contabilização dos rendimentos do Previagudo, tanto positivos, quanto
negativos. Voltou a discussão a precariedade na fiscalização dos repasses previdenciários,
cuja ação deverá ser intensificada. Paulo expôs aos presentes a preocupação com o atraso
nos pagamentos das contribuições previdenciárias, tanto do passivo atuarial, quanto do
patronal. Do passivo atuarial, há pendências referente aos meses de JUN e JUL, no valor de
R$ 194.450,84. Mês de AGO vence nos próximos dias, no valor de R$ 148.949,69. Das
contribuições patronais, há pendência dos meses de JUN e JUL, no valor de R$ 152.943,82.
O mês de AGO vence nos próximos dias. O Secretário da Fazenda informou que o valor
referente à JUN será pago entre o dia 10 e 13 de SET/2013, não havendo perspectivas para
pagamento dos meses de JUL e AGO. O presidente, bem como os demais membros do CA
do Previagudo, mostrou-se bastante preocupado com a situação dos pagamentos. Solicitouse que, na medida do possível, os repasses sejam mantidos regulares. A ausência dos
pagamentos poderá ter reflexos nefastos nos repasses de recursos federais. Há necessidade
de preenchimento do DIPR, que demonstra com extrema exatidão a real situação do RPPS,
cuja informação é remetida ao Ministério da Previdência. Além deste, há ainda o DAIR e a
Política de Investimentos. A tarefa do preenchimento destes formulários será de
responsabilidade do Oficial Previdenciário que, inclusive, deverá instituir sistema de
controle para acompanhamento dos pagamentos. O não repasse dos valores deverá ser
comunicado pelo Oficial Previdenciário aos membros do CA. O Presidente motivou os
presentes a fazerem a certificação da CPA-10. Paulo apresentou o relatório da consultoria.
Foi encaminhado à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Complementar nº 4/2013
visando a alteração de índices do passivo atuarial. Referido projeto, atualmente, está em
tramitação nas comissões. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta e quatro

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, 03
de setembro de 2013.

