
ATA 06/2017 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, no 

Plenário 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 e demais convidados. Compareceram: PAULO AUGUSTO 

WILHELM, EDER HASSMANN, MARCELO AUGUSTO KEGLER, ENICE 

TERESINHA MISSAU, GLADIR BORTOLAZZO, GIANE SCHULLER, ALÉCIO 

DERLI WACHHOLZ, ADAGIR BAIOTO, DANILO GRAEBNER, ISAQUIEL 

DALONGARO, GERSON JOSÉ KIEFER, ADEMIR KESSELER e RUDINEI 

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

Wilhelm, o qual saudou os presentes e, de imediato, informou aos presentes os saldos 

financeiros do Previagudo (R$ 49.100.472,79), ressaltando as “modalidades” de aplicação 

(renda fixa, variável, etc). Teceu comentário, ainda, sobre as despesas do Previagudo. O 

Presidente realizou prestação de contas das atividades desenvolvidas. A meta para o mês de 

julho/2017 foi de 4,79%, enquanto que o rendimento alcançado foi de 7,55%. No dia 14 de 

agosto de 2017 houve o afastamento do Sr. Telmo Bastos Rossi Júnior do cargo de Oficial 

Previdenciário, o que ocorreu por ordem judicial que suspendeu a respectiva nomeação. Por 

conta deste ato, as senhas de acesso aos sistemas disponíveis devem ser alteradas. O cargo, 

por importante, está sendo suprido por outro servidor do quadro, considerando que o 

afastamento do titular não é definitivo. Ademir informou que o TCE/RS apontou as 

aplicações do RPPS em banco não público, modo pelo qual sugere a correção da 

inconformidade. O Presidente trouxe à discussão a possibilidade de criação do regime 

complementar. O Estado pretende criar o regime complementar, ao qual os municípios 

poderão aderir. O Presidente informou ter renovado a certificação CPA-10, cuja validade 

vai até 2020. Outros servidores também devem fazer a certificação, por exigência da 

legislação vigente. 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, 06 de setembro de 

2017. 


