
ATA 04/2017 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às oito horas, no Gabinete da 

Presidência da Câmara Municipal de Vereadores, reuniram-se os componentes do Conselho 

de Administração do Fundo de Previdência do Servidor (Previagudo), devidamente 

nomeados pelo Decreto 80/2016. Compareceram: PAULO AUGUSTO WILHELM, 

TELMO BASTOS ROSSI JUNIOR, MARCELO AUGUSTO KEGLER, CLAUDETE 

DIVA GRELLMANN HOFFMANN, JEANE SCHULLER, DANILO GRAEBNER, 

IZAQUIEL DAL ONGARO, GERSON JOSÉ KIEFER e ADEMIR KESSELER. A 

abertura da reunião foi realizada pelo Presidente, Sr. Paulo Augusto Wilhelm, o qual 

saudou os presentes e, de imediato, teceu comentários acerca do Certificado de 

Regularidade Previdenciária – CRP, o qual está vigente e regular, ainda, por decisão 

judicial. O saldo financeiro, posição em 06/06/2017, é de R$ 48.264.841,99 (quarenta e oito 

milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais, noventa e nove 

centavos). Neste valor não estão contabilizados alguns rendimentos do mês de maio/2017. 

Em seguida, o Presidente explicou acerca dos investimentos do Previagudo. Conforme 

posição de 30/04/2017, os rendimentos estão acima da meta, a qual está sendo superada em 

mais de 1%. As contribuições (dos servidores e patronal) que aportam ao Previagudo não 

mais comportam os compromissos. O cálculo atuarial será entregue pelo Atuário no dia 

20/06/2017, às 15h. Em 2017/2018 a legislação não terá mudança. Porém, deverá haver 

discussão acerca do tema, especialmente para alteração das alíquotas, cujo pleito é dos 

Municípios, que pretendem majorar o percentual descontado dos servidores. Voltou à pauta 

o problema da certificação CPA 10, sendo necessário que outros servidores também o 

tenham, por exigência legal. A alteração da lei municipal, no ano de 2012, trará nefastos 

reflexos para o servidor que vier a se aposentar pela média, uma vez que não mais há 

contribuição, por exemplo, sobre horas extras e convocação. O tema merece atenção de 

todos, especialmente dos servidores ativos que se enquadram na situação. A servidora Cátia 

Raddatz, que integrava o Conselho de Administração, pediu exoneração, modo pelo qual o 

Conselho de Administração decidiu pela nomeação de outro servidor para substituí-la. Por 

fim, o Conselho de Administração decide pela realização de seminário de previdência no 

dia 24/10/2017, às 19h, no Plenário Vox Populi. Nada mais havendo a tratar, às nove 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, 07 de junho 

de 2017. 


