
ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIAO EXTRAORDINARY DA COMISSAO PARA 

INSTITUICAO DE REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR NOMEADA PELO 

DECRETO N9 1987/2021. Aos dezessete do mes de fevereiro do ano de dois mil 
e vinte dois, reuniu-se na sala de reunioes da Secretaria Municipal de Gestao 

de Pessoas, sito a Avenida XV de Novembro, 701, as 09 boras, para analisar o 

piano de custeio enviado pela FUSAN, contando com a presenga dos Srs. Jose 

da Silva Neves, Edson Testi Barandas, Leonardo Mesacasa, Jean Carlos Marques 

Silva, Wenderson Pino Peres, Edson Paliari, Vitor Gomes Reginato e Adriano 

Correia da Silva). Iniciada a reuniao, os membros da Comissao comegaram a 
analisar o Plano de custeio e debater alguns itens constantes do referido Plano. 
Os membros da comissao questionaram os itens 2.4.3, contribuicao dos 

assistidos patrocinados em que se aplica no beneffcio 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., alinea 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. A comissao questionou que na proposta apresentada nao 

constava esse detalhe, ou seja, a cobranga da taxa no valor do beneficio. No 

item 2.4.4 Contribuigao do Patrocinador, alinea "b" taxa de carregamento 

para a despesa administrativa dos assistidos, a Comissao tambem questionou 

acerca da taxa de carregamento de 3% e que na proposta apresentada nao 

constava esse detalhe. Os membros da comissao deixaram claro que estes itens 

precisam ser muito bem explicados pela FUSAN, ja que temos a impressao de 

que estas cobrangas nao estavam explicitas na proposta. A Comissao tambem 

questionou o item 2.4.10, data em que o piano de custeio passara a vigorar, o 

piano de custeio proposto passara a vigorar a partir da assinatura do 

Convenio de Adesao ate 31 de margo de 2023. A comissao questiona o porque 

que a data limite e 31/03/2023. A comissao definiu que convocara os Diretores 

da FUSAN para que comparegam na proxima reuniao da Comissao, para 

dirimir duvidas acerca dos itens acima mencionados, tendo em vista que 

precisamos agilizar a corregao do piano de custeio, visando finalizar o process© 

Convenio de Adesao. A comissao deliberou, ainda, que a 

Administragao deve indicar o nome dos servidores que farao parte do 

Conselho de Acompanhamento da Previdencia Complementar. Tal indicagao se 

deve ao fato de que a Comissao esta perto de encerrar os seus trabalhos, e 

assim que o Convenio de Adesao for assinado, a Comissao estara extinta, 
cabendo aos membros do Conselho acompanhar os trabalhos de implantagao e 

fiscalizagao da Previdencia Complementar. A comissao deliberou ainda que ira 

solicitar da Administragao a criagao de urn cargo de Assessor Previdenciario na 

estrutura da Maringa Previdencia, cargo este destinado a acompanhar a 

implantagao e o funcionamento da Previdencia Complementar. O Presidente 

da Comissao ficou de entrar em contato com os Diretores da FUSAN e convida-

e assmar o

los para comparecerem na proxima reuniao da Comissao para dirimir as ^
duvidas da Comissao acerca do contido no Plano de Custeio, de preferencia na 

segunda feira, dia 21/02/2022 no period© da tarde,
\

terga feira, diaou na
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22/02/2022, no periodo da manha. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a 

presente reuniao as 10 horas, lavrando-se a presente ata, que apos lida e 

aprovada segue devidamente assinada.
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