
ATA 07/2014 

Aos doze dias do mês de dezembro 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, DANILO 

GRAEBNER, PAULO AUGUSTO WILHELM, TELMO BASTOS ROSSI JUNIOR e 

MARCELO AUGUSTO KEGLER. O Presidente saudou os membros presentes à reunião. 

Em seguida, Paulo teceu comentários acerca do Projeto de Lei que altera o plano de carreira 

do Magistério, o qual está tendo tramitação relativamente polêmica. Alguns vereadores 

estão sendo contra o referido projeto, considerando os possíveis reflexos na previdência 

municipal. A situação foi discutida entre os membros do Conselho de Administração do 

Previagudo, ocasião em que os membros presentes concluíram pela necessidade de 

reformulação também do Plano de Carreira dos servidores do quadro geral. Em seguida, 

passou-se a discutir acerca da efetiva constituição do Comitê de Investimentos, que 

atualmente não está atuante. Nos dias atuais, a responsabilidade recai apenas sobre o 

Presidente do Conselho de Administração do Previagudo. Mais uma vez falou-se sobre a 

certificação CPA-10, devendo mais colegas obtê-la, sob pena de apontamentos pelo 

Ministério da Previdência. É requisito que 03 (três) membros sejam certificados. Foi 

examinada proposta de política de investimentos elaborada pela SMI Prime, a qual foi 

amplamente discutida. A matéria será objeto de nova reunião, na qual será ou não 

aprovada. Foi apresentada proposta encaminhada pela CSM Consultoria Atuarial para 

elaboração do próximo Cálculo Atuarial, no valor de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e 

cinquenta reais). O Presidente propõe a contratação desta empresa, a qual já faz o cálculo 

há vários anos. Por unanimidade, restou aprovada a proposta e autorizada a contratação. 

Aportou proposta de aplicação de recursos do Previagudo no fundo Somma 

Multiestratégias Fundo de Investimento Multimercado II LP, cujos recursos são alocados 

no Bradesco. O valor do investimento seria de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 

Após discussão, decidiu-se que a questão deverá ficar para melhor exame. Há necessidade 

de reformulação do portal do Previagudo, para o que deverá ocorrer no início do próximo 

ano. Nada mais havendo a tratar, às nove horas e quarenta 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, 12 de dezembro de 2014. 

 

 

 


