
ATA N' C8/2Ci3 DA RËLTNIÃO ORDIN,LRIA DO
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I Aos vinte e setc diar do mês de setembro do ano dois mil e trezÊ, às quinze horas, ra setie da
2 FaílEPi. situada à Rria lìrmino Pires, 730/sul, reuljiam-se ordinariamente os arernbrqs do
I Conselho Deliberalivo da Fundaçã'o Cepisa de Seguridade Social - FACEP| convocados pelo
4 Éresidente do Conselho, Sr. Adail Viaru de Medeiros Filho. além do hesidente. Presentes os
5 ôonseiheiros Amatieu da Slira Earros e Ëinani Rczende Monteiro de $antana. Õ eonseiheiro
6 Robert Rosa da Silva, iustiiiocu sua ausência ao Presidente do Conselho por motivo de trabalhos
7 inãd:.áveis na Patrocinaóora. Õ seu suplente foi ci:nvocado, porém. também não pôi1è comparecer
I por motivos de probLemgs de saúde. Tiveram ainda como corvidados o Sr. Robert Soares Martins
9 Cavaiòante - Presidêirte cia IACEPI. a Sra. Lídia liançísça Fãlôão Carvalho Áiiernoiaçs -

1ó Dìretom Éinanocira, o Sr Êcnjcjo Olimpio de lvIeÌo Neto - Diretor Administrâtilo e d'e
ii Êênef,cios. Após os cümprirneúos iniciais, o Sr. Pí'€siderte do Conselho inlormou que a
12 lliretoria Executiva da Í'üadação, se fez presente a lìm de esclarecimeútos de algumai natéías a
1J serom disçslidas ira içunião. Dardo continuidade, tèi at'ordado o primeiro item dâ pauta: a I -

14 lnfòrrnaçôes sobre o risco iminelte". O Sr. Presid'ents lembrou que o assunto foi discuÌido na
Ì5 reunião anterior, porénr. algumas decirõès ainda ficaram pendentes. I[dagado pelo Presid€nte do
16 Conselho, o S.. IÌesidente da FACEPÍ infoimou que, confor.rne dito em ata da DËXjá recebeu
i7 dc ahrârio da Fundação o estudo comp{eto dâs reservas matemáticas indìvidtrais devidamente
18 calculadas dos participantes e õssistidos que foram considerados çomo rjsco iminente na época do
i9 Saidrme*o. Disse ainda qre a decisão mais delicada é relè.ente aos patticipantes do nsco queja
2ú es:ão em beneffcio. O S:. hesüerte da FACEPÌ prosseguiu inÍbrmando que sabe da necessidade
Zi de uma colnüüiÇâção formaì a todos esses paÍicipantes, porerq e*á lo aguarda da minuta já
X2 solicitada à çolsultorajuídica da Fundação. O Sr. Presìdenie do Conselho disse qr,re a DEX deve
:1- exteinar pa.a os participanles do risco todo o histórico da situãção demolÌstrando todas as açôes
24 exeoutadâs pelôs órgãos estatuúios da Fundação, ben como infonnar que a decisão do Conselho
!.5 üelibçrativo e Diretoria €xcutiva foi re$paldada em parecercs ôtuariais e juridicos."2 - Minuta
2tt dè elteiaçâo do Ístatüto Sociat da FACOIÌI. Com relação à matéiia em questão. o Sr.
t1 presidente sugeriu <pre {csse agendada reunião especitica, ainda íô coffente mêq parã trãtâr do
:8 assunto Oi pÍesenleç concordoram com a sugejÌâo do Sr Presidente "S - Apreriâção das Alas
29 ordiìáriâ rd íì91ãíj13 da Diretoria l4iecutiva c ordinária nd 09tõ13 do Consetho fiicaÍ!. Os
Jt conselheiros confinnaram o tecebimento dãs â1as giladas e destacaram ãÌggns aetuntos de mãor
I i reievância. Com relaçãç ò ata da DËX o Conselheiro A.madeu ind&gou sobre e questèo dâ reüsão
32 de beoeffçio do 5i Emairi Rezende. O Sr. Êresidente cfo Conselho disse que por ser caso
j3 espeoiÍico de um pafticipante. entende que a rcsponsabilidade é inerente á DEX poróm, caso o
34 matérÌa fosse voltada à massa de paíiçipantes. o Conselha poderia se posicionar. Ó Sr.
J 5 Presidente da FACEPI iaformou que ìá recebeu o .esültado da SEREL. porén1 cor*c a Fundaçàô
Jd contÍôtou ô enp.esa GÁ$íd Consultoía para fazer a revisão <Ie alguns bclelìcios. disse que será
i7 solicitada nova revisãb por parte da CAìvfA" a fim de obter naìores subsidios. O Sr. Presidente
38 do Conselho indagou aìnda sobre os relatórics de avaliação atuarial4e2$12. O Sr. Piesideúe da
l9 FACEPI disse que e as$into foi à pauta da DË-t apenas poroJe ao analisálos obs€tvoü que
4ú alguinas colocaçiies utilizadas pelo atuários rão fiçaram beu oìara.s. O Sr. Úiretor Adm. e de
4l Beneffoios disse que havia se marÌifestado sugerindo a vinda do atuârio a f,rn de que o mesmo
42 possa fazer os devìdos esclerecìr'rcltos. Ainda com relação à ata da DEX o Sr. Presidenle do
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41 Cõiéeiiìç 3õliiitôr! ìiiïì!!ìieiites 3ob1e nS inóvels Jã FÁCEPI, Èõpeçìficamentg :,obre o predio dr

44 Jcrãn xKIl e o de Parrçiba. Á sra. Diretota Fitranceira maiiii'estcu-se i;rforrrrando que coili

45 rela$o ac ìnóve1 da Jaão X-EI, põÍnaEÊie çqlii rlitìculdadès qaarit"' ao a[ug':el' porem' disse

46 düc ailesa dcs 3f.aaos constai.ies, !ì3 pagâftenic3 sãô ïèi1o6 co'r' ô6 devidas ccrreçõçs Com

;; ;'J;,i-; ';*"; de parr,alba, a -sra''Dìieroia Financeir;' disse que ià havia têitÜ as dôtidâs

4Ë extiicaçoes na ata da DEX e qriô parâjüsti1ìÇôr o ôpreseìtado' Èstá sendo eiaborado nota iéciliça

;; 
"ìiii""ììã. 

ô * Ë,-r;ã"rr. J" bo.*.t1,o disse que oúro âssìrrÌto êr! desraque diz respeito à

,j ãiï.Ãì"'."U.* q".lro rì.tncìonal da Funddçao O Sr' Direro' \dm e de-Êcnencios maniÉst'ru-

;; ," iJíÀunJo *u* us dilicuídades que a area adnrrnrstratir,a e de beneffoios vem passandc em

a2 tunç"o ãu o"qu*u qua$tidôde de err'prtgados Prosseguiu. dizcndc que.será Èito um estudo de

;; ;ìap;";ú ã" prooe:so u firrr dc vàrificar a reaì recessidôd€ de conÌraiação dc ernpiepdos'

54 Disse que caso sÊla coúprovada a referida oecessidade' o {osuiiado seÍá devidamer'te

si *.."f" 'f, i" t. C-ori 'r-ìho !;eliberaLi' o paÍa epíeciêçào c decr'àJ lìnol () ( on>elheiío \madeu

56 disse c.L]e a FÀilEPI precisa estar pl eparada. c$tlìltliíaimente paía aÌendel 
,as 

demaildas constanfes

5+ e u. qu" ustao por vii Dando conÍnuidade à pauta' o-Sr PresidenÌc,do Conselho dçtaçou o

!t ur.unto t"Ao,ttì à solicitaçío dç Conselhç Fìscal sobro a possibiiídade de panicipação ,.as

;; ,"""iã". a" Co'selho DeÍiberativo O Sr. Fresider,te do Cbnselho disse que eltende â

6ú treoctroaçào e o çsfolçc dos çonselheiros fisoais, porém' disse que cada Conselho possui um

;ì 
"t""i 

àï..*""*ttfiaad" d" u"odo com o catgo exercido em atendìmento à Legislação e ao

;; ï.t.;; s;;ãïF.;;;;ao. Di.t" q"" neo oit*riza a neceseidade de participaçâo óô conselho

;; íiï""i 
""" 

,"".ra". a. Cánseìhc Deirberativo, tendb em vista as Atas do {lonsell.io Deliberaiivo

;; 
"ri.-* 

a .ii"p*iça. ae todos os ôÌgãos estatutários da Flndação' adeìì1ais' dis$e quc o present€

65 colselho tam'bêm-se põe à disposição do Conselho Fìscal para quaisquer esclarecimentos que s€

;; iìzerem ,recessário. (is dçmaii conselheiros concardara'm com a posição apsntada "4 - Dívidà

67 da Patrocinadarai. lndagada pelo Sr-. ÍÌesicieirte, a Sìa Diretom Ëiranoeirê informou qüe sté o

;; p*i.i" Ã..""t" 
" 

pâtráinaãora est'á con duas parcelas da divida em atraso Disse ainda que

69 as oobaança$ çolìlLnuaÌn cons{antes pariì que a quantidâde de.parcelas não ìrlt'âpassc o legaÌlÌì€nte

:O o"Àu;Oo to opanunidade lãlJu sobìe os rendimentos cia FunJaçào' disse que os mermos

ii ["iüin 
"t" 

rt"ï*, por.rr, 
" 

u-o ,in ução que se verìfica em todos osFundos de Fensào Disse

72 ainda que para aprÇsentai os resuÌtados trbiiãos no 1o sçmestrç dc 201J ' F4(EPI íÊcebe'â no

L ãiuotiìotiot: osg ])r\rnrÍ, $m dos gestor€s dos reçursos da Fundaião l*f,ormou ainda sobre a

7ì rralÌsferênçia dos recursos da FACEÉf e disse que os mesmos jâ s€ cncont am em fase de

i; ;ffi;;. Ët"*;g*" infonnando aos lrese'tes q;€ €'n filìção do Érograma de Desíigamento da

iç Éatrocinadorq seã reaüzado un novcìsnrdo de AÌ-M tçirdô en vista a oconência de aftenções

7'l no passlvo. *â - Rendinentos da .!'ündâçÊo" O Sr'. PÍcsidente lerrò"rou ipe o assunto jâ foi

18 disciido anterisúìente rÌestô reunião Na opoítuÍxdade solicitou da DEx inionÌrações sobrc o

19 ;;,il;; tú o Si Di:etor Adm. e de Benerrcios marifestott-se infoÌÌììandc que está no

80 ãeuardo dâ nova rzunião oom do Diretor de Gçstãa dâ Fatrocinadora que está ôgend:ada par-a

ílt l'Ait}iz()I3 O Sr' Êresidente da FACÊP1 disse que em corÌversa com tepresentânte do SINTTPÌ'

82 sugfrìu alenas que fosse mantida a lirira de eúenciimento p.gviam€nte açeitadè õ {hn de que

ü ;;ãì;;;il;"-a. n"go.iacõ"s É mda mais havendo a tiatar' o Sr' Piesidente tleu por

;; ;;J;; ;;;ooi.;, autoiizando â la'raÍura da prcsentç ata' que após lidâ e iulgada coo1õÍme'

is ,ìi"..i"*a" p". .i*, Secretaria e peÌos ConselÀeiros, para que possa produzir scus juridicos e

86 losais etèitos. 'Ièresinã, 27 de setembro dã 20il
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