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Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às oito horas, na Sala da 

Secretaria da Fazenda, reuniram-se os componentes do Conselho de Administração do 

Regime Próprio de Previdência do Município de Agudo – PREVIAGUDO, devidamente 

nomeados pelo Decreto 75/2018. Compareceram: MARCELO AUGUSTO KEGLER, 

DANILO GRAEBNER, LIANE MARTINAZZO, ALECIO DERLI WACHHOLZ e 

ADEMIR WACHHOLZ. De início, Marcelo comunicou aos presentes que o Presidente, Sr. 

Paulo Augusto Wilhelm, manifestou-se pela saída da presidência do Conselho de 

Administração do Previagudo e, por consequência, também da condição de operador 

financeiro nos bancos e fundos de gestão de recursos previdenciários. Deste modo, se faz 

necessária a eleição de novo presidente. A seguir, em conformidade com o Regimento 

Interno, foi realizada a eleição do Presidente do Conselho de Administração. Por 

unanimidade dos votos, Marcelo Augusto Kegler, CPF 952.088.440-87, foi eleito para 

presidir o supracitado Conselho e escolheu a Servidora Liane Martinazzo para secretariar os 

trabalhos. O mandato encerar-se-á em 14 de julho de 2020. Nos termos do parágrafo único 

do art. 26 da Lei Complementar 005/2008, de 16 de julho de 2008, fica designada Servidora 

Miriana Pozzer, CPF 001.154.320-51, Servidora Pública Municipal ocupante do Cargo de 

Tesoureira, juntamente com o Presidente do Conselho de Administração, para o exercício 

de atos atinentes à movimentação financeira de ativos do Previagudo, inclusive assinatura e 

endosso de cheques. Na sequência, com relação ao Comprev, Liane sugeriu o 

encaminhamento das compensações, das aposentarias mais antigas para as mais novas. 

Ademir assumiu compromisso de se reunir com o servidor Roberto Toaldo, para definir que 

a partir do dia 18 de fevereiro de 2019 será realizada força tarefa voltada ao 

encaminhamento das compensações previdenciárias. Verificou-se que o Conselho Fiscal do 

Previagudo não está se reunindo. Desta forma, imperioso seja oficiado aos respectivos 

membros para que os mesmos se reúnam e analisem as contas do exercício de 2018. 

Ressalta-se que, na forma da legislação vigente, os Conselhos de Administração e Fiscal 

devem se reunir de forma mensal. A elaboração do cálculo atuarial está contratado. Falta 

apenas o encaminhamento da documentação, cujo encargo é de responsabilidade do 

Servidor Roberto Toaldo. Nada mais havendo a tratar, às dez 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, 15 de fevereiro de 2019. 


