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ATA DA DECIMA QUARTA REUNIAO EXTRAORDINARY DA COMISSAO PARA 

INSTITUICAO DE REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR NOMEADA PELO
DECRETO N5 1987/2021. Aos vinte e um dias do mes de mar^o 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 

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

Mesacasa, Jean Carlos Marques Silva, Wenderson Pino Peres, Edson Paliari, 
Vitor Gomes Reginato, Adriano Correia da Silva, bem como as presents da 

Diretora Presidente da Maringa Previdencia, Cinthia Soares Amboni e os 

representantes da FUSAN, Srs. Adilso Aparecido Macente, Luis Marcelo 

Charello, Fernanda Crhristina Knof Lamers e Nadilene Smaha. Iniciada a reuniao 

o Presidente informou que a mesma foi marcada para dirimir algumas duvidas 

acerca do piano de custeio enviado, em especial os itens 2.4.3, contribuicao 

dos assistidos patrocinados em que se aplica no beneficio a equivalencia da 

taxa de carregamento de 3% pelo salario de participapao de acordo com o 

percentual de contribuicao contratado no piano, definida no quadro 2.4.1, 
alinea a, no momento em que se concede o beneficio. Isto significa que a 

mesma taxa (equivalente) aplicada sobre o salario de participapao sera aplicacla 

sobre o valor do beneficio. E, posteriormente, alterada para replicar ao 

assistido a contraparte patronal. A comissao questionou que na proposta 

apresentada nao constava esse detalhe, ou seja, a cobranpa no valor do 

beneficio. No item 2.4.4 Contribuipao do Patrocinacior, alinea "b" taxa de 

carreRamento para a despesa administrativa dos assistidos, que
posteriormente tambem foi alterada pela FUSAN. A Comissao tambem 

questionou acerca da taxa de carregamento de 3% cobrada dos assistidos, com 

a alegapao de que na proposta apresentada nao constava esta previsao. Os 

membros da comissao deixaram claro que estes itens precisam ser muito bem 

explicados pela FUSAN, ja que temos a impressao de que estas cobranpas nao 

estavam explicitas na proposta. A Sra. Nadilene Smaha fez uma pequena 

explanapao de como funciona um Plano de Previdencia Complementar 

(portabilidade, resgate, BPD e auto-patrocinio), e que os assistidos so recebem 

renda. Segundo Nadilene, a FUSAN nao pode deixar de cobrar a taxa dos 

assistidos, pois a mesma e obrigatoria e que caso nao a fapa podera sofrer 

sanpoes atraves da PREVIC. O membro da comissao Sr. Jean Carlos Marques 

Silva, explicou que nao se trata de cobrar a taxa ou nao, ja que a lei permite, e 

sim de que na proposta vencedora nao foi mencionado que haveria uma 

cobranpa adicional dos assistidos e/ou patronal, nem no nosso Edital previa tal 
cobranpa. Os representantes da FUSAN informaram que irao fazer uma 

consulta junto a PREVIC, acerca da possibilidade de nao cobrar taxa dos 

assistidos, mas a PREVIC pode demorar 30 ou ate 60 dias para responder, 
tempo este que a Comissao nao pode aguardar. Ao mesmo tempo a Comissao 

decidiu que ira notificar a FUSAN para cumprir a proposta apresentada. Nada 

mais a ser tratado, foi encerrada a presente reuniao as 17h30 minutos,
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lavrando-se a presente ata, que apos lida e aprovada segue devidamente 

assinada.
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