
ATA 03/2018 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, 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 75/2018. Compareceram: FLAVIANA ANDREA GRABNER, PAULO 

AUGUSTO WILHELM, MARCELO AUGUSTO KEGLER, LIANE MARTINAZZO, 

GERSON JOSÉ KIEFER, DANILO GRAEBNER, ISAQUIEL DAL ONGARO e 

ROBERTO TOALDO. A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente, Sr. Paulo 

Augusto Wilhelm, o qual saudou os presentes. O Presidente acusou o recebimento do 

Ofício SEI 712/2018/SRPPS/SPREV-MF, pelo qual o Ministério da Previdência determina 

o cadastramento de 02 (dois) servidores indicados como “Gestores de Acesso” através do 

link www.previdencia.gov.br/gerid/. Após pré-cadastro no link informado, deve-se 

encaminhar ofício ao SRPPS até o dia 19 de outubro de 2018, anexando cópia do 

“formulário de indicação do gestor de acesso” recebido no e-mail de cada um dos 

servidores cadastrados no link como Gestores de Acesso. Ato contínuo, Paulo informou 

que o saldo financeiro do RPPS é de R$ 51.318.060,78, posição em agosto/2018. Devido à 

instabilidade econômica, o Previagudo está aquém da meta atuarial. Os relatórios 

detalhados estão disponíveis no site www.smiconsult.com.br. Quanto ao cálculo atuarial, 

Roberto informou ter retificado as inconsistências apontadas pela CSM, o que foi 

confirmado por Liane. Os novos dados serão encaminhados ainda no dia de hoje, no 

máximo até amanhã. Em seguida, informou-se que Roberto já está apto a acessar ao sistema 

comprev. Está agendado treinamento sobre comprev para o dia 11 de outubro de 2018. Os 

relatórios DAIR e o DIPR estão em dia. Falou-se na saúde do servidor, especialmente na 

prevenção de doenças, como meio de evitar a aposentadoria prematura por invalidez. Cabe 

ao executivo implementar ações voltadas à prevenção. 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, 04 

de outubro de 2018. 
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