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CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI

REALIZADA NO DIA I8/10/2013.

1 Aos dezoito dias do mês de outublo do ano dois mil e lreze, às dezcsseis horas. na scdc da

i 
-rÀãipl, 

situada à Rua Sanla Luzia 910, rcuniÌam-se ordinaÌjamente^os membros da Diretoria

ì E e"otiua da Fundação Cepisa de Segúdade Social - FACEPIT O Sr' Robert Soares MaÍins

+ õuuut"*t" - Presidénte e ò Sr. Beníúo O1ímpìo de Melo Neto - DiretoÌ Administativo e de

! À|""n"i".. A Sra. Lídia Francisca FaÌcão Caryalho Airemoraes - Diretora Financeir4 iustificou

ã ..,u *"co"iu rru p."sente reunião devido problemas de saúde Após os cumpdmentos iniciais' o

7 Sr. Presidente disse que em convelsa com a Diretora Financeira, a mesma já havia se

t piot*ai"a" sobre alguns itens da pauta Disse ainda que as informações e/ou decisões que

9 oconcrõo na reunião serão devìdamËnte repassadas à mesma. Prosseguiu abordando o pdmeiro

f ó it rrr au puutu, "1 - Risco iminente". DissJ que na úiúma reunião o assunto foi discutido' porém'

11 é necessiário um 1êchamento conclusivo da decisão que deverá ser adolada Lembrou que já

*iãU"" a. 
"tt-f. 

O. Fundação o cstudo sobre os 102 (cento e doìs) paticjpantes consideÌados

13 no risco iminente apresentando o cálculo alualizado da reserva matemática indiüduaÌ desses

14 paÍicipantes bem como um parecer jurídico elaborado- pela consultoria jurídica da Funrlação O

iS lt. U."to. Adm e de Beneffcios lernbrou que já havia se posicionado favorâvelmente ao

iã ã,"nãi-"nto aos pareceres jurídico e atuadaÌ e que a implantação da coreção dos valores deverá

17 ser efetivada tão logo se teúa uma posìção conclusiva do Conselho Deliberativo O Sr'

18 Presidente disse que já lbram enviadas cafias circulares aos referidos participantes fufomando da

19 redução dos beneffiios e consequentemente da resena matemática saldada dos mesmos

20 Lem6rou ainda que ouho ponto a ser discutido é em relação aos benelicios já concedidos Disse

ãi [o" t"-te- a"ve ser decidido se vai haver cobranças dos valores pagos a maior' O Sr' Diretor

22 Âdm. e de Benefícios lembrou que o mesmo parecer jurídico (NT 05/2013' òe 26/09D013)

;a ressalta que as chances de retomo àos valores para a FACEPI é remota -Disse ainda que tendo em

il vista não ter ocorÌido má-fé dos participantes, sugere pela não cobGúça (J Sr' Presidente

ZS 
"à*o.do.t 

co- a posição do Diretor Adm e de Beneficio, porém, apesar da posição da DEX'

26 disse ser necessríriá a decisão Íìnal pof parte do Conselho Deliberativo Lembrou que o mesmo lá

2'/ havia se posicionado favoravelmente com relação à informação e aplicação da alteração na
--cg rcseNa mâtemáticâ individual dos participantes. Prosseguiu dizeltdo que paÌa o presente

.gmomentoénecessáIiaaposiçãodoreferidoconselhocomrelaçãoàscobrançasdosvalorespagos
30 dos participantes assistidos que já entraÍam em gozo de benefício, bem como sobre a implantação

:l au co.."çao dos valores 
" 

u dutu u set aplicada Feitos os registros, o Sr- Presidente abordou o

32próx imo i temdapauta : "2 -Recâa lâs t râmento" .Prossegu iu indagandoaoDi re to rAdmede
33 Èeneficios sobre o andamento do rccadastramento dos paíicipantes âtivos e assistidos da

34 Fundação. O Sr. Dirctor Adm. e de Beneffcios informou que apesar dâs cartas enviadas

35 informanclo da rÌecessidade em mantcr o codastto atualizado, não obtivelarn os melhores

36 resuÌtados. Disse que para tentar fazeÌ com que os participantes compareçam à Fundação' a Sra

37 Maura pimentel, derente Administativa da FACEpI está entrando em contato por telefone com

3Stodos'..3_ContratodeprestaçãodeseÌ.viçoscomaGANI-A.consu|tolês^ssociados''.oSr.
39 Presidente solicitou a presença do Sr' Delalo Tmjano, Gerente de Beneficios da Fundação a fim

40 de que fosse discutidã o assunto. Prosseguiu lembrando que a empresa GAMA Consultores

41 Assóciados foi contatada pela Fundação peda Ftzer a revisão dos beneÍìcios dc alguns

42 paÍicipantes da Fundação, inclusive os petencentes ao risco iminente Disse que como já

43 recebeu o trabalho concluso do novo cálculo da lese|r'a matemática saldada dos 102 pâÌticipantes

44 do risco, não ver necessidade de solicital o mesmo üabalho para a emplesa. Dessa ÍoÍÌra leiÌÌbroÌr

45 que é necessriria a definição de quantos e quais beneficios serão reüsados lndagado pelo Sr'
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Presidente, o Sr, Delano fez um breve hìstórico sobÌe as ultimâs rcvisões ocoriclas e sugeriu que

a FACEPI aguardasse até o inicio de 2014 para definição dessas revisões, tendo em vista que ate

o final do cãnente ano mais empregados irão requerer o beneficio da Fundação. Os Dfuetores

/

concordaram com a sugeslâo aponlada "4 - Dívida da Patrocinadora"' O SÌ Presidente

informou que a dívidajichegou a três parcelas em atraso Prosseguiu informando que a Diretora

Financeira já havia entrado em contâto com setor responsáveÌ da Patrocinadora e os mesmos se

cornprometiram em efetuaÌ o pagamento "5 - Rendimentos da FACEPI"' O Sr' Presidentç

disse que segundo informações repassadas pela Diretora Financeira os rendimentos continuam

em baiia. Disse que houve uma meÌhora no BD, porém, o acumulado pelmanece negativo. Na

oportunidade lembrou que já foi solicitado às iireas inerentes o preenchimento da planilha

còrrespondente ao Orçamento para 2014 O Sr. Diretor Adm. e de Beneffcios fufomou que o
preenchìmento referente a rírea adminishativa e de beneÍìcios iá está sendo proüdenciado a fim

àe entrega no prazo solicitado. Ë nada mais havendo a tatar, o Sr. Presidente deu por enceÍada
a reunião, autorizando a lavrahra da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai
assinada por mim, Secreiáia e pelos DiretoÍes, para que possa prodr-rzir seus jurídicos e,legais
efeitos. Teresina, 18 de outubro de 2013. t

ALCANTE
Diretor Administrati de Beneficios
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