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Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, 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 80/2016. Compareceram: GERSON KIEFER, PAULO AUGUSTO 

WILHELM, TELMO BASTOS ROSSI JUNIOR, MARCELO AUGUSTO KEGLER, 

CÁTIA RADDATZ, CLAUDETE DIVA GRELLMANN HOFFMANN e ADEMIR 

KESSELER. A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente, Sr. Paulo Augusto 

Wilhelm, o qual saudou os presentes e, de imediato, informou que o DRAA e o DPIN 

devem ser informados no sistema, nos termos do novo calendário de obrigações. Após, 

passou-se à discussão da situação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), 

que atualmente está regular por determinação judicial. Em verificação no sistema da Justiça 

Federal, constata-se que a demanda tombada sob nº 5009235-63.2015.4.04.7102/RS foi 

julgada em primeiro grau, onde obteve veredicto de procedência, em que restou 

reconhecida a regularidade do Município de Agudo e a exclusão do mesmo do CAUC, 

CADPREV e do SIAFI. O processo ainda está em fase recursal. Paulo expôs aos presentes 

a necessidade de que outros membros, ao menos 03 (três), obtenham a certificação CPA10 

ou equivalente. Trata-se de exigência legal. O descumprimento de tal obrigação, poderá 

resultar em consequências prejudiciais ao RPPS. É necessário que o Previagudo realize o 

recadastramento dos servidores. Novamente entrou em discussão as medidas necessárias 

para implementação desta obrigação. Deverá ser encaminhada consulta à DPM a fim de que 

se esclareça qual ato legal regerá o recadastramento dos servidores (decreto, instrução 

normativa, etc), ocasião em que deverá ser solicitada a respectiva minuta. Próxima reunião 

do Conselho de Administração do Previagudo restou designada para o dia 13/02/2017, às 

08h, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. 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, 24 de janeiro de 2017. 


