
ATA DA DECIMA TERCEIRA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO PARA 

INSTITUICAO DE REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR NOMEADA PELO 

DECRETO Ne 1987/2021. Aos quatro dias do mes de margo do ano de dois mil e 

vinte dois, reuniu-se na sala de reunioes do CTI, sito a Avenida XV de 

Novembro, 701, as 15 boras, para analisar o Plano de Custeio dos Servidores da 

Prefeitura do Municipio de Maringa, contando com a presenga dos Srs. Jose da 

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

Silva, Wenderson Pino Perez, Edson Paliari, Adriano Correia da Silva e Vitor 

Gomes Reginato. Iniciada a reuniao os membros da Comissao analisaram o 

piano de custeio reinviado pela FUSAN, em especial os itens 2.4.3, item 2.4.4. 
e chegaram a conclusao que o Plano de Custeio contem a mesma previsao de 

cobranga de taxa de carregamento dos beneficios dos assistidos, alterando que 

a parte patronal seria replicado dos assistidos. A comissao levantou duvidas 

tendo em vista o Edital prever a forma que se daria o "custeio para a 

administragao do piano por meio de taxas de administragao e de 

carregamento, cobradas dos participantes sobre as contribuigoes e/ou saldo de 

conta (item 2 do anexo I). De igual modo o Anexo III preve que a simulagao se 

trata "do custo total efetivo do piano ofertado", de modo que nao ha espago 

para outros custos que nao os previstos como taxa de carregamento e/ou de 

administragao. Tambem ha duvidas sobre permissive na LC 1.296/2021 para 

cobranga de taxa de carregamento do beneficio do assistido. A Comissao 

decidiu solicitar urn parecer da PROGE acerca do Plano de Custeio reinviado 

pela Entidade, tendo em vista os questionamentos acima mencionados. Apos o 

parecer jundico a Comissao se reunira para tomar as medidas necessarias, 
visando cumprir o contido no Edital e a proposta apresentada pela Entidade. 0 

Presidente da Comissao informou aos membros da Comissao que devido as 

divergencias entre o Edital de Selegao e a proposta apresentada pela Entidade 

vencedora dos termos do Plano de Custeio, os trabalhos da Comissao deverao 

ser prorrogados, com isso solicitara a Administragao Municipal a prorrogagao 

da Comissao ate a conclusao final dos trabalhos. Nada mais a ser tratado, foi 
encerrada a presente reuniao as 16 horas, lavrando-se a presente ata, que apos 

lida e aprovada segue devidamente assinada.
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