
ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIAO EXTRAORDINARY DA COMISSAO PARA 

INSTITUICAO DE REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR NOMEADA PELO 

DECRETO N2 1987/2021. Aos vinte e dois dias do mes de fevereiro do ano de 

dois mil e vinte dois, reuniu-se na sala de reunifies da Secretaria Municipal de 

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

realizar reuniao virtual com os representantes da FUSAN, contando com a 

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

Mesacasa, Jean Carlos Marques Silva, Wenderson Pino Perez, Edson Paliari e 

Adriano Correia da Silva, com ausencia justificada de Vitor Gomes Reginato, 
bem como os representantes da FUSAN, quais sejam, Nadilene Smaha, Marcos 

Cesar Todeschi e Paterline Jose Correa. Iniciada a reuniao, os membros da 

Comissao questionaram os representantes da FUSAN acerca da cobran^a da 

taxa de carregamento dos beneficios dos assistidos (item 2.4.3), bem como da 

sua parte patronal (item 2.4.4, almea "b"), informando que na proposta 

apresentada nao constava esse detalhe, ou seja, a cobran^a da taxa no valor do 

beneficio, o que tambem nao estava previsto no Edital. A Comissao tambem 

solicitou esclarecimentos sobre 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, questionado o 

porque desta data limite. A FUSAN esclareceu, em relagao ao item 2.4.10, que 

ha previsao legal quanto a revisao anual do piano de custeio. Quanto aos itens 

2.4.3 e 2.4.4, almea "b", ficaram de estudar melhor o caso e dar uma resposta a 

Comissao nos proximos dias. Ao termino da reuniao com a FUSAN, a Comissao 

continuou com os seus trabalhos e deliberou, em relagao ao item 2.4.10, que 

devera constar que futura alteragao do piano de custeio devera manter as 

conduces da proposta apresentada pela FUSAN no processo de selegao. Ficou 

definido que, recebida a resposta da FUSAN quanto aos demais itens, a 

Comissao se reunira na sequencia, para dar andamento aos trabalhos, e 

tambem que o Presidente enviara, em nome da Comissao, oficio solicitando a 

indicagao dos membros para o Conselho. 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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