
ATA 08/2011 

Aos vinte dias do mês de dezembro 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 e DANILO GRAEBNER. A abertura da reunião foi 

realizada pelo Presidente, Sr. Paulo Augusto Wilhelm, o qual, primeiramente, saudou os 

presentes e, de imediato, informou os valores repassados pelo Sistema COMPREV (R$ 

22.116,20, em 12/12/2011; e, R$ 97.110,63, em 19/12/2011). Em seguida, apresentou 

correspondência recebida da AGIP, pela qual agradecem pela parceria na realização do 

evento previdenciário de Agudo, do que resulta avaliação positiva. É consenso entre os 

conselheiros que o evento deverá permanecer e ser consolidado na cidade de Agudo. 

Discutiu-se a necessidade de conferir atribuições efetivas ao Servidor Telmo Bastos Júnior, 

o qual, atualmente, está sendo subutilizado. Neste sentido, as atividades desempenhadas por 

Darci da Silva deverão ser gradativamente repassadas para o Oficial Previdenciário. Após, 

discutiu-se sobre a necessidade de criação e manutenção de portal do Previagudo. 

Ponderou-se que a medida traria maior transparência à administração, além de traduzir uma 

forma de contato mais efetivo e contínuo com os segurados. Como sugestão, Paulo ofertou 

o site da Câmara de Vereadores para hospedar o portal do Previagudo, caso em que não 

haveria custo. A questão deverá ficar para discussão futura. Sobre a política de 

investimentos, considerando o cenário financeiro e econômico mundial, deverão ocorrer 

reavaliações trimestrais. Na busca de melhores resultados, necessária a diversificação das 

aplicações. Restou deliberada a abertura de cadastro na corretora do Banrisul, onde, 

futuramente, o Previagudo aplicará R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O momento da 

aplicação deverá ser precedida de análise pela equipe técnica da própria instituição 

bancária. A política de investimentos para o exercício 2012 deverá ser elaborada com 

extrema cautela e zelo. O Presidente informou a todos que a Certificação CPA-10 foi 

renovada, com validade para 06/11/2013. Após, os conselheiros presentes discutiram os 

apontamentos efetuados pelo Controle Interno, os quais deverão ser integralmente sanados 

no decorrer do exercício. No entanto, algumas irregularidades não procedem, já que tem 

origem no exclusivo agir do setor de contabilidade do executivo municipal. O Conselho de 

Administração do Previagudo deverá solicitar ao Executivo que emita os demonstrativos de 

pagamento de salário, para verificação e/ou confrontação com os dados já disponíveis. 

Constatou-se a inobservância do art. 63 da LC 005/2008, especialmente quanto aos dados 

do segundo semestre, modo pelo qual deverá ser oficiado à Administração Municipal para 

que providencie a respectiva regularização. Por fim, restou decidido que o Conselho de 

Administração deverá adotar as devidas providências para cumprimento do estabelecido no 

art. 65, §1º, da LC 005/2008. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quinze 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, 20 de 

dezembro de 2011. 

 

 



 


