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Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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: NEIDA ROOS, DANILO GRAEBNER, 

PAULO AUGUSTO WILHELM, TELMO BASTOS ROSSI JUNIOR, MARCELO 

AUGUSTO KEGLER e MAURO AFONSO RADDATZ. O Presidente saudou os membros 

presentes à reunião, especialmente ao Sr. JOSÉ AUGUSTO ARNUTI AITA, preposto da 

Empresa Geex Empreendimentos Ltda / RSWA Soluções para Internet, CNPJ 

15.524.030/0001-74, com sede na Rua Dom Marcus Teixeira, 160, Bairro São José, cidade 

de Santa Maria, RS. Na ocasião, o Sr. José Augusto, de imediato, passou a explanar acerca 

do trabalho necessário para adequação do portal do Previagudo. Referida empresa é 

sucessora da empresa anteriormente contratada (aquela que desenvolveu o atual site). Após 

apresentação dos detalhes pela empresa, o Presidente colocou a contratação desta em 

votação, ao que houve concordância/autorização por unanimidade dos presentes. Assim, 

deverão ser adotadas as medidas cabíveis para formalização da contratação, sendo o valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) para desenvolvimento do novo sítio, mantidos 

os atuais valores (mensais) para hospedagem. Ato contínuo, o Presidente informou a alta 

demanda no que se refere aos consignados, de aposentados/pensionistas, junto a bancos 

conveniados. Nestas situações, atualmente, o Oficial Previdenciário realiza a pesquisa e 

elabora a declaração da margem consignável, a qual vai firmada pelo Presidente do RPPS. 

A fim de dar maior celeridade, o Presidente propôs que também a assinatura do documento 

seja realizada pelo Sr. Telmo Bastos Rossi Junior, ocupante do Cargo de Oficial 

Previdenciário. Colocada em votação, os membros do Conselho de Administração, por 

unanimidade, aprovam a matéria, no sentido de autorizar/determinar que Sr. Telmo Bastos 

Rossi Junior passe a firmar a declaração (ou documento equivalente) necessária para 

formalização da consignação junto aos bancos. Para tanto, deverão ser remetidos os 

respectivos ofícios às agências bancárias informando-os acerca da presente deliberação. 

Nada mais havendo a tratar, às dez horas, 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, 09 de janeiro de 2015. 

 

 

 


