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ATA NO IO/2013 DA REIJNIÃO ORDINÁRIA DO
CO\SELHO DFLIBFRATIVO T LN\  D AÇÀO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL IACEPI
REALIZADA NO DIA 2811 }, /201,3.

Aos vinte e oito dias do mês de novqlbro do ano dois miÌ c trczc, às nove horas, na sede da
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/suÌ, reuniram-se ordinariamente os merrrbrcs do
Conselho Deliberativo da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI, convocados pelo
Presidente do Conselho, Sr. Adail Viana de Medeircs Filho, além do Presidente, prcsentes os
Conselheiros Amadeu da SiÌva Banos, Robert Rosa da SiÌva e Ernani Rezende Monteiro de
Santana. Tiveram ainda como convidados o Sr. Robert Soares Mafiins Cavalcante Preside[te
da FACEPI, a Sra. Lidia lrâncisca Falcão Carvalho AilemoÌaes - Diretora FinaDceia, e o Sr.
Benício Olímpio de Melo Neto Diretor de Adm. e de Benefício da FACEPÌ. Após os
cumprimentos iniciais foi abordado o primeiro ilem da pauta: "1 - Informações sobre as
ÍrâtaÍivas do período sem Plano". Indagado pelo Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da
FACEPI infomrou que ln ÍrÌtima reunião com a Dra. ApaÌecìda Pagliarini, consultora ì urídica da
Fundação. a mesma se comprometeu em elabomr um documento formal sobre a matérÌa a fin de
que seja encaniúado à PâtÌocinâdora junto ao parecer do atuário. Prosseguiu informando que
acredita que com os dois paÌeceres serão obtidos os respaÌdos necessfuios para uma lomada de
dccjsão. Na opoÌtunidade, o Sr. Diretor Adm. e de BeneÍïcios lembrou que foi a Brasília para
uma reunião com a ANAPAR a fim de tatar sobre o assunto. Disse que o entendimeDto obtido
foi a necessidade de elaboração de uma documento formai que expoúa a propost.! dessa forma
disse que acredita.lue o documenlo a ser elabotado pela Dra. Aparecida, suprirá essa
necessidade. O Sr. Presidente do Conselho, soÌicitou o empeúo dos Direto.es em cobrar da
ConsuÌtorâ Jurídìca a concÌusão do tlabaÌho, tendo em vìsta a impofiância da matéria. Feitos os
Ìegistros o Sr. Presidente solicitou espaço para tatar de um assÌrnto que não estava proüamcntc
na paüta. Disse que gostaÌia de extemar a preocupação sobre a situâção da Fundação com a
adesão dos Diretores ao Programa de DesÌigamento da Patrocinadora. hrdagada pelo Sr.
Presidente. a SË. Diretora Financeira infor,nou que con-Ì a saida de dois Diretoles, a Diretoria
Administraliva da Patrocinadora demonstÌou interesse na permanência dos mesmos na
âdministração da Fundação. Prosseguiu informando que lodas as tÌatativas estão sendo feitas pela
próp a EÌeüobrás Distribúção Piauí. O Sr. PÌesidente do ConseÌho disse que sào \'arias as
indagações, pdncipalmente quanto a relação direta da FACEPI com esses DiÌetores, caso
permaneçam na Fundação. Disse ainda que ficalá no aguardo da decisão da Patrocinadom e
ressaltorì a importância de que seja obsen'ada a legalidade do ato, para que não ve1'úa a ocolïer
problemas futuros. O Sr. Presidente âbordou o próximo item da pauta: "2 - Solicitações do
Cons€lho Deliberativo, registrâdas nâ âtâ no 09/2013". Prosseguiu lembrando que o ConseÌho
DeÌiberativo havia solicitado da DEX um relatório contendo infomações sobre o risco iminente,
bem como uma nota técnica explicativa com as devidas justificativas sobre as inconsistências da
tábua aderente e a ta{a de jwos. Prosseguiu lembrando que foi ainda solicitado que a relèrida
nota técnica deveria fazer a apuação das responsabiÌiclades, porém conforme entendimento, a
referida apuração deverá ser leita peÌo próprio Conselho, respaldados nas informações prestadas
pela Diretoria. O Conselheiro Robert Rosa disse que a solicitação foi baseada na preocupação do
conselho com as inconsistências apontadas e que os referidos documentos serão de suma
importância para esclarecer alguns fatos. O ConseÌheiÌo Emani disse que se há inconsistências, as
mesmâs devem ser corrigidas. Quanto a utilização da tábua. clisse ser necessário explicações

como adercnte. O Conselheiro



43 Amadeu disse que a preocupaçào agoru é busoar soluciolìaf todas as inconsistências geradas a fim
44 de evitaÌ constangimentos futulos. Indagado pelo Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da
45 FACEPI disse que entende a preocupação do ConseÌho ç a importâncias dos dois documentos
46 sohcitados, porém, rnlormou que para melhor complementâção dos documentos, são necessfuias
4'7 algumas informações por pâÌte do atuário. Dessa forma, disse que o Relatório solicitado seú
48 entregue nos próximos dias, de acordo com o prazo estipulado pelo Conselho Quanto à nota
49 técnica, por estar aguaÌdando maiores informações do atuiário, solicitou que o prazo püa entÌega
50 do trabalho seja estendida por nais alguns dias. Os Conselheiros concordaram com a solìcitação
51 do Prcsidente da FACEPI. Dando contíruidade, o Sr. PresideDte disse que ficará no apardo das
52 infomações solicitadas e sugeriu que, havendo necessidade, que seja criada uma comissão ou
53 uma auditoda para a âpuração dos fatos. Aincla com relação ao assunto, o Sr. Prcsidenle sugeriu a
54 aplicâção da tábÌrâ âdeÌente logo após a maniÍèstâção da Patrocinadora O Sr' Presidente da
55 FACEPI disse que esú no agüâÌdo da apuração dos valores, que também dependem de
56 infoÌmações do aturíio e do opendor do Sistema da SEREL. Feitos os registuos, foi abordado o
57 seguinte: "4 - Apreciâção dâs Atâs ordináriâ no 10/2013, extrâordináriâ no 03/2013 e no
58 0,1/2013 da Diretoria Executiva e ordinária no 10/2013 do Conselho Fiscal". Os colrselheìÌos
59 conlìrmaram o recebimento das atâs citadas. Com relação a ata da reunião extraorcliná.ria da
60 D[X, foì obsen'ado os p ncipais âssuntos já haviam sido discutidos anteÌiomente nesta reunião.
61 Sobre a ata da reuuìão ordinária da DEX o Sr. Presidente indagou sobre o assunto discutido
62 referente ao oficio no 165/2013/ERPE/PREVIC, especificamente sobre o item que fala do Plano
63 de Custeio. A Sru. Dirclora Finarrceira explicou qlÌe a PRtrVIC qoestionou a faÌta dc cobrança
64 das muÌtas e encargos referentes às despesas adlninistrativas. Porém, infomou que conlòrme
65 deteÌmiüação do Orgão Fiscalizador, a FACEPI fará o levantamento e a cobrança junto à
66 Patrocinadora dos encâÌgos referentes aos pagamentos em atÌaso das despesas adminisfalivas,
6'7 considerando o período prescricional. Dando continuidade, o Sr. Presidenle ressaltou sobrc a ata
68 da reunião ordinriúa do Conselho Fiscal. Disse que era necessário apenas lembrar a necessidade
69 de treinâmentos específicos para o referido ConseÌho para o ano de 2014. A Sra. Diretora
70 Financeira manifestou-se informando que serão verificadas as possibilidades de trazer os próprios
71 consultores da Fundação paÌa treinar os conselheiros. "5 - Dívidâ da Pâtrociladorâ". lndagada
72 peio Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira disse que a situação está eqúlibradq mas que a
'73 DEX permanece atenta a fim de que não ocorrâ ahasos acima da quantidade de parceìas
'74 legahÌ1ente peÍmitidas. "6 - Rendimentos dâ Fundação". Ainda iÌldagada pelo Sr. Presidente do
15 Conselho. a Sra. Diretora Financeira faloLl sobre os rendimentos da Fundação. Disse que embora
16 a economia esteja âpresentando progressos significativos, os mesmos permanecem abaixo da
'77 expectativa. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por enceÌïada a reunião,
78 autorizândo a lavratua da presente ata, qrÌe após lida e julgada conforme, vai assinada por
19 mim. Secretaria e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus jurídicos e legais elèitos.
80 Tcresina" 28 de novembro de 2013.
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