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ATA DA DECIMA QUINTA REUNIAO EXTRAORDINARY DA COMISSAO PARA 

INSTITUICAO DE REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR NOMEADA PELO 

DECRETO N2 1987/2021. Aos seis dias do mes de abril do ano de dois mil e 

vinte dois, reuniu-se na sala de reunioes da Secretaria Municipal da Fazenda, 
sito a Avenida XV de Novembro, 701, as 15 boras, para dirimir as duvidas 

acerca do Plano de Custeio apresentado pela FUSAN, contando com a presenga 

dos Srs. Jose da Silva Neves, Edson Testi Barandas, Leonardo Mesacasa, Jean 

Carlos Marques Silva, Edson Paliari, Vitor Gomes Reginato, Adriano Correia da 

Silva, com a ausencia justificada do Sr. Wenderson Pino Perez. Iniciada a 

reuniao o Presidente leu a Ata da reuniao anterior que foi aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente informou que no 

dia 24/03/2022, foi feita a notificagao extrajudicial a FUSAN, dando-lhe o prazo 

de 5 (cinco) dias para que a mesma fizesse a adequagao do Plano de Custeio ao 

Edital de Selegao e a proposta apresentada. A FUSAN apresentou a 

contranotificagao extrajudicial em 28/03/2022, explicando os motives da 

cobranga dos assistidos. O presidente encaminhou previamente a 

contranotificagao extrajudicial para analise da PROGE, que emitiu o parecer sob 

o n9 453/2022-NLC. Na reuniao da Comissao os membros debateram a 

resposta da FUSAN, bem como o parecer emitido pela PROGE, e apos 

deliberagoes, a Comissao decidiu pela desclassificagao da FUSAN, tendo em 

vista que a mesma recusou-se a cumprir a proposta apresentada na selegao 

publica, sendo que o piano de custeio enviado nao esta de acordo com o Edital 
e com a proposta efetuada pela entidade, especialmente os itens 2.4.3, 
contribuicao dos assistidos patrocinados em que se aplica no beneficio a 

equivalence da taxa de carregamento de 3% pelo salario de participagao de 

acordo com o percentual de contribuigao contratado no piano, definida no 

quadro 2.4.1, almea a, no momento em que se concede o beneficio. Isto 

significa que a mesma taxa (equivalente) aplicada sobre o salario de 

participagao sera aplicada sobre o valor do beneficio. E, posteriormente, 
alterada para replicar ao assistido a contraparte patronal e o item 2.4.4 

Contribuigao do Patrocinador, almea "b" taxa de carregamento para a 

despesa administrativa dos assistidos. O membro da comissao Sr. Jean Carlos 

Marques Silva, explicou que devera ser notificada a FUSAN da decisao abrindo- 

se prazo para recurso e nao sendo alterada a decisao deve ser convocada a 29 

colocada e assim sucessivamente, tendo em vista nao ser possivel de imediato 

a revogagao do Edital, sem oportunizar a adjudicagao pelas outras Entidades 

classificadas. Ficou definido que apos os prazos legais concedidos a FUSAN, 
sera convocada outra reuniao para tratar do assunto em questao. Nada mais a 

ser tratado, foi encerrada a presente reuniao as 10h30 minutos, lavrando-se a 

presente ata, que apos lida e aprovada segue devidamente assinada.
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