ATA 08/2013
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e treze, às oito horas 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 TERESINHA MISSAU, MAURO AFONSO RADDATZ,
TELMO BASTO ROSSI JÚNIOR. 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 sorteado pelo Ministério da Previdência para
auditoria, que será realizada em FEV/2014. Um dos focos deverá ser a Portaria 519. A atual
legislação cada vez mais exige a atuação exclusiva em previdência, o que deverá ser visado
pelo Previagudo. Até JUN/2014 mais três pessoas deverão ter a certificação CPA-10. Os
nomes deverão ser indicados até JAN/2014. Deverá ser reiterada manifestação ao
Executivo, para que este faça o levantamento de todos os débitos pendentes, bem como
realize o pagamento dos mesmos. Segundo levantamento do dia de hoje, R$ 1.020.891,92
(hum milhão, vinte mil, oitocentos e noventa e um reais, noventa e dois centavos), até
competência OUT/2013. Foi sugerido, ainda, a convocação de reunião do Previagudo, com
a participação do Sr. Prefeito, bem como a concentração dos dados e informações (para
controle) em um único setor (para o que foi sugerido o Sr. Telmo Bastos Rossi Junior,
Oficial Previdenciário). É época de renovação do cálculo atuarial. O CA entende pela
contratação da CSM CONSULTORIA ATUARIAL, empresa que já faz o cálculo há vários
anos, sendo esta empresa muito bem conceituada no meio previdenciário. O Previagudo
deverá adequar o Portal às disposições do art. 3º, inciso VIII, da Portaria 519, consistente
em manter os pensionistas e aposentados informados acerca das ações e medidas do
Previagudo (publicação dos relatórios, dados, demonstrativos, etc). Em seguida, o
Presidente informou que o Comitê de Investimentos necessita recompor os seus membros,
considerando que ADEMIR KESSELER solicitou seu afastamento quando de sua
aposentadoria. O atual comitê não vem cumprindo com suas obrigações legais (reuniões
ordinárias, publicação das atas, etc.). Deverá ser encaminhado ao Prefeito correspondência
solicitando a devolução do Notebook e a cedência de sala para funcionamento do
Previagudo (para atendimento do gestor). Paulo abordou a compensação previdenciária,
que está estagnada. Após ampla discussão, verificou-se a extrema necessidade de retomada
da implementação da compensação, do encaminhamento dos dados ao MPS. Durante a
reunião, foi convocado o Sr. DARCI DA SILVA, que informou haver aproximadamente 15
(quinze) processos pendentes de encaminhamento. Há outros já encaminhados e pendentes
de análise. Foi sugerido que o Previagudo estabeleça calendário de reuniões, que deverá ser
cumprido a partir de JAN/2014. Após deliberação, foi definido que as reuniões mensais do
Previagudo ocorrerá na terceira terça-feira de cada mês, às 08h. 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, 25 de novembro de 2013.

