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Diretores, conselheiros e autoridades estiveram reunidos com Leonardo Rolim

Na segunda-feira (27) o Secretário de Administração e da Previdência, Reinhold Stephanes, os
diretores da PARANAPREVIDÊNCIA, integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal,
representantes da Casa Civil, Secretaria da Fazenda e Tribunal de Contas participaram de reunião
com o então Secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim. Rolim, que foi
nomeado presidente do INSS no Diário Oficial da União da última quarta-feira (29) veio a Curitiba
para participar do Workshop &lsquo;A Nova Previdência&rsquo;, promovido pela Apeprev e esteve
na PARANAPREVIDÊNCIA para falar sobre os impactos da reforma. Segundo ele, "a condução da
política previdenciária do País e dos Estados daqui para a frente, vai ser determinante para que a
gestão da previdência seja mais eficiente". Leonardo Rolim afirmou também que a reforma da
previdência do Paraná foi a mais ágil, a mais rápida e a mais adequada dentro do contexto e da
necessidade do momento e que o Estado está pronto para dar início à transição para as novas
regras. "O Paraná tem hoje o fundo mais capitalizado do País entre os RPPS. A
PARANAPREVIDÊNCIA é um case, um exemplo a ser seguido", afirmou. O diretor-presidente da
PARANAPREVIDÊNCIA, Felipe Vidigal, destacou o Termo de Cooperação entre a instituição e a
Secretaria da Previdência que está sendo elaborado e que vai passar, inclusive, pelo Governador
Ratinho Júnior. "A partir deste termo nós vamos ter dois anos para fazer a adequação da instituição
às novas regras da reforma, buscando inclusive o equilíbrio financeiro e atuarial. Desta forma, temos
subsídios e condições de elaborar também um novo Plano de Custeio, que seja exequível e que
venha a suprir as nossas necessidades", declarou. Colaboradores da PARANAPREVIDÊNCIA
também participaram do encontro.
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