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Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às oito horas, 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, MARCELO AUGUSTO KEGLER, DANILO GRAEBNER, GERSON JOSÉ 

KIEFER, ADEMIR KESSELER e ALAN PAULO MULLER. A abertura da reunião foi 

realizada pelo Presidente, Sr. Paulo Augusto Wilhelm, o qual saudou os presentes e, de 

imediato, informou que o Controle Interno apresentou o Relatório de Auditoria nº 29/2017, 

o qual veio com alguns apontamentos, destacando-se deficiência na realização de reuniões 

dos Conselhos de Administração e Fiscal. Da mesma forma, o Comitê de Investimentos 

também não está promovendo as devidas reuniões, a qual deveria ser mensal. Houve 

apontamento, também, quanto ao encaminhamento dos Demonstrativos de Informações 

Previdenciárias e Repasses – DIPR, uma vez que o envio da informação não vem ocorrendo 

no tempo adequado. Quanto a estes apontamentos, deverão ser tomadas providências para o 

cumprimento da legislação. O Presidente manifestou preocupação quanto ao crescimento 

do número de aposentadorias, situação está que exige, cada vez mais, a busca de maiores 

rendimentos. Para fins de elaboração de Cálculo Atuarial, necessária a remessa ao atuário 

do cadastro completo e detalhado dos servidores, nos moldes do e-social. Exige-se 

providências no sentido de promover a atualização do cadastro de todos os servidores, cujo 

trabalho deverá estar com concluído até dia 10 de janeiro de 2018. Para o exercício de 

2018, foi proposto a contratação da CSM, cujo atuário responsável é Francisco Magro. A 

contratação da CSM foi aprovada por unanimidade dos presentes. A atual CRP está vigente 

até 06 de junho de 2018, por liminar. O Conselho de Administração do Previagudo autoriza 

o servidor Roberto Toaldo, CPF 026.014.200-06 a firmar a declaração de remuneração 

(proventos e pensão) dos segurados do Previagudo para fins de composição de processos 

de contratação de operação de crédito consignado. 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, 20 de dezembro de 2017. 


