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Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze 

minutos, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os 

componentes do Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência do 

Município de Agudo – PREVIAGUDO, devidamente nomeados pelo Decreto 80/2016. 

Compareceram: PAULO AUGUSTO WILHELM e MARCELO AUGUSTO KEGLER. 

Presentes, ainda, o Secretário da Administração e Gestão e da Fazenda, Sr. ADEMIR 

KESSELER, bem como o Sr. ALAN PAULO MÜLLER. Inicialmente, o Sr. Paulo Augusto 

Wilhelm, Presidente do Conselho de Administração do PREVIAGUDO, saudou os 

presentes à reunião. Paulo afirmou que o cálculo atuarial já deveria ter ocorrido em 

março/2018. Porém, a contratação da empresa somente ocorreu em junho/2018. Mesmo 

assim, os dados necessários não estão sendo encaminhados para o atuário, o que dificulta a 

elaboração do cálculo. Deve-se determinar ao servidor Roberto Toaldo, que atualmente é 

responsável pela previdência, a geração dos arquivos necessários e o posterior 

encaminhamento para o atuário, com ajuda do técnico da IP Tecnologia. Para evitar estas 

situações, definiu-se que deverão ser treinados três servidores para operar o sistema, sendo 

Roberto Toaldo, Joel Batista Machado Catelan e Liane Martinazzo. Durante a reunião, 

foram convocados a participarem do ato Janice Jussara Mundt e Roberto Toaldo, a fim de 

verificar se há condições para geração dos arquivos. Foi relatado por eles de que não têm 

conhecimento de como gerar os arquivos e operar o sistema. Assim, torna-se necessária a 

convocação do técnico da IP Tecnologia para auxiliar nos trabalhos, cuja medida é de 

extrema urgência. Necessário promover licitação para contratação de nova empresa de 

consultoria técnica na área financeira, pois o contrato da SMI Prime está vencendo em 

julho/2018. Além disso, está vencendo o mandato dos membros do Conselho de 

Administração do Previagudo, cuja composição deverá ser renovada. Nada mais havendo a 

tratar, às dez horas e vinte 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, 27 de junho de 2018. 


