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Àos tritìta dias do mês de agostodo ano dois mìi e treze, às 09:00{ na sedeCeFACEFi.
siiuada á Rua SantaLuzia. 910/3, reuniram-seordìnarìamenteos membrcsdo Conselho
Deiiberativo rla FundaçãoCEPISÀ de SeguridadeSociêl - FÂCEPL convocadospelo
Presideúedo Conselirç,Sr. Adail Viana cieMedeirosFiÌho, aiém do Presidente,presentes
âinda oe Srs. Robert Rosa dâ Silvâ e Ámadeu da Silva Bã.ros. 0 ConselheiroEmani
RezÉídeiviont€iro d€ Santana,coÍiofme já íavia informado ao I'residentedo Colselho,
ficará 3usentepor um periodo de ó0 (sessÊniâ)dias. O seu suplente,o Sr. FranciscorJas
CÌÌsgasde Sousafoi oonvooado,porém, devì<ioa compromissosinadìàveis,não pôde
çompaíeoerà reulião. Tiveram ainda como çonvidadoso Sr. Robert SoaresMartins
Cavalçarte- Preõidenteda FACEPL a Sra.LíCiaFrarçisça FalcâoCaíl?lho Âiremoraes
Diretora Financeira,e o Sr. Benício Climpio de MelÕ Neto - Diretor de Adm. € de
Beneffcio da FACEPL Apôs os cumprimertos iniciais o Sr. FresideÍÌteinformou que a
Diretoriè Executivat-oiconvo('adadevido a necessidade
de algunsesclarecimentos
a seíem
dìscutidos.iendo isto, abcrdouo primeiro Ìtem da pautô:.41- Infoimâções solìr-€o risco
iininente". O Sr. President€lembrou que o as6untojá v€m discutido a baslanietempo €
que até o pres€nt€momeÍto não houve um fechameúto.Desssforma, iìÌdagauao Diretor
Âdm. e de Beneficioseomoand&mos procedim€ntose {im de que o casosejaresolvido O
Sr. üiretor Adm. e de B€ú€ficio disseque conforraejá havia inlornriadona úitima reunião
ordinária da Dretoïiõ Executiva iá foram solìcitadasdo atuário da Furdaçãoo valor do
çá.lcuioda reseÌa'amstemáticaìndividuaÌ dos pariicìpantesdo risço. Disse ainda que até o
pr3s€ntenomento, lôrãÌn rec€bidasâpenâs04 (quatro) cículos de pâfticìpanteseluêjá
dÉram€nilsds no benelìciodâ FrndÂçãoProsseguiuinformandoque a DEX eíteídeu <.m
baseao parecerjuridico da Dra. ÀparecidaPaglierini,qu€ a conçessão
dessesb€íeficios será
efetuadacom as devidascorreções.O Sr. Presi<iente
da FÁCEPI manifestou-seinformando
que já cônsidèaauni avaoço o rêcebiÌnentodos cálculos dâs quatro reservâs,miìs que
peÍmaneceno aguadodos demais.Disse ainda que com as devidasccrÍeções,o ben€ffcìo
d€sses paÍtic.ipant€s será corsideravelmeÍÌte reduzido e que pâÍa evitar maiores
constüngìmentosdisse que o Ge.ente de Beneffoiosda Fundaçãojá estâ entrandoerrr
contatoos mesmos.Ànda çom relaçãoao assuÌltoo Sr. presid€nteda FACEPI dissêque
acha iapoÍtante o posiçionam€ntodo CoÍselho Deliberativo com r€lação à ÍìateÍia
discutida.O Sr.Presidçnt€do Conselhoconcordsucôm a posiçãoadotap€laDiretori4 tendo
porém,disseque a regradeveseraplicadaa todosde
em vista o emb6sameúto
€m par€çeres,
forma que não oeoiïa lratam€otosdiierenciados.O ConselheiroÁmadeu tambem se
manifèstoufavoíavelmenteà medidaadotadalembrandoqu€ os participaúiesque passaíão
por essaredução,deverãosercomunicadose a DEX deveestarembasada
com um processo
justificativas
íormado,a fim de apresentar
pleusíveis
pôÍa
todasas
a deçisão.O Conseihçiro
Rob€ÍtRosaconcordoucom a posiçãodosdernais.O SÍ. Presidenteda FÂCEPI disseque a
Fundaçío estâse preparandoda Ir.Ìelhormaneirapossivei,póréÍ! iniblizmenteíão €xiste
documerÌtoformal que comprqvea autorizaçãodo aumentoda r€servad€ss€spa.ticipani€s.
O Sr. Presidentedo ConselÌrolembrouque com o oçorddo existea grandepossibilidadede
judiciais em face da Fundação.Dito isto, soliçitos da DEX um estudoprevio das
demandas
cusiâs coú honoÍáfios advocaticiosque a Fundaçãoterá com 6s referidas dema.ndas
Prosseguiusoliçitandodo ConselheiroAmadeq que como participanteda Associaçãodos
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quecê .i]nheciúelÌtc aosjá ãssistidariaÍãrmãiido-osda realidad€aprÉjscdada.
44 Ap{ls€Írtados,
'i
- ïrataiivas rÉfeÍ€Ili€s ac períod.l serB Flaúo'' Iídagado pnlÓ Pr€sidcnte do
45
4éConselho.oSr'PresidentgdôFACEPIf€zumbrevçhisióricodoasguniolemb.andoqüena
47 úftime reudão oliorrida o SNTEPI j-uintamcniecom a ÁNÂPAR, solicitaranr novas
peio
4*
simulõçõesde ben€ficiosteÍdo €m vista não conçordaremeom o que ioi apresentõdo
49 atuárioda FüÍdação. Prosseguiuiúòrmando quejá recebeuas novassimulaçõesejá íez o
50 devido encamiíhamtnto pa;d o DiretoÍ de Gestãoda Pâitocinaéolae paÉ o e1üáÍiodd
51 Elet.os que estáacompalÀandoo processoDìsseque atÉto presentemqmentoÍão houve
52 reloffo, Ìnasqu€çstá no aguardode nola agendaa fim d€ dar conlinuidadeà tìegociações'
que esteja
53 O Sr. Presiderrtedo Cot*elho dissc que para a proxlma reudÀo' é impofieÚe
madfestouFinanceira
54 pacificadoo entendimertode toiios oi envolvidos A SÍâ Diretora
que
55 se iembrandoque decdeo inicio das iratativas foi oonstituidaume çomìssão Dìsse
os
Íòrmal'
de
documento
56 seria importante que €õsa cÕÌnissão niv€iasse, âtraves
qu€
5"i e:ìtÉtdimeítos e decìsõesparõ que no momentoda íÉuÍiãÔsejaÍpresentadosa Íiú de
58 o andamentosejamais r'ípido é preciso Sugerìuque, casoa Patrooìnadoranão çonoorde
piesentes
59 com o apresentado.que a mesma também se manifeite formaimeíte Os
que a
solicitou
Conselho
do
60 çoncordar'a* com a posição apreseílada O Sr' FresideÍte
67 DÊX auxilie a comissãons êlaboraçãodo Íêfèrido documentoe lembrouda importâÍlciada
62 participação da PREViC no nromento da reunião. "Ê Dívida da Fatrocinadora"'
já estão
6J ìndagadt pelo Sr. Ptesideítte,a Sra Diretora Finançeirainformou que rcsta daia
64 cortfiletati,io oi (m€ses) de atraso na dividâ DiÈse què devido às eôbrançâs'teve
dôs
ãs ioroitaçao de quà até â próxima semanahaverá a quiiaçdo de pelo meÍos uma
66 parcelas.O Sr. Eesiderte do Conselhodisseque casoo ccmpromissonão sejaçumprido'
do
67 ioiicitou que a DEX tome us devidas provìdências "4- Ándffnento ds slterâção
sr. Piesidentedo cónselho disseque, çonforme ata no
6g nstatuto sotiat dâ FActrpl.'o
o devìdo
69 0812ütl ds reunião ordiaària, a DEX já se posicionou sÔbreo assÌniô e fèz
e que
7íj €ílcamiúttameotoao ConselhoDêlibeÍaúvo Disse que por ser ü11mat€rial exÌeÍÌso
que
es{á
sendo
do
7l
Íequelarúliseminuciosa.sugerìuque cadaconselheirofaça a snaìise
a cpinrào formada "l72 p'"óoã * que pâra a póxima reunião seja apresentada
n"
7a ioreciação à"t nit o.dioáti" ro 6sl20l5 de l}iretoria Íxecutivã e ordiíária
140s./2orr-uoCongeihoFisca|."'osComelheirosconfirmaramoÌecebíílentodasalas
75 citadasabordandoalguN assuítoõde maior relevânçìa CoIti relação à ata da DEX o Sr'
de lrabalho e
76 pt"tiá"ot" ao Conselhoind*gou sobre as tatativãs dc Acordo CoÌetivo
FÀCEP1
O Sr'
77 a0lieaçãodo Plàío d€ Cargos, CaneiÍa € Salários dos empregadosdà
o ÂCT já foi fechadoe queaÍgumassolicìtaçõesnão
7a Plsidànte da Fundaçãoinfoimou que
-Com
relação ao PCCS, disse que.está ro aguardoda
79 ioru* possíu"i, seI€m atendidas
ao" u"to*s e da atualizaçãoda tabela salariôl paÍa que seja âceÍtadaa data da
ri*i"ia"
ú
ipii"uà. O cot*rrteiro R.obeÍtRosÂiídagoü sobrea questãodo recâdastrameftoO Sr'
ãi
já
e de Beneficios disse que I uma preoqrpaçãomas que estão s€ndo
;;
iã"iÀol
Amadeu
á
ãisçutidas oouas estratégiasa fim de atingìr sua iotalidade o Conselheiro
't
sÍ
P'esìdede
*o* .rt"i.s <ã rnevlc q,reforaÃ recebidosno correntenrês
á;
i".g";;"
principalm€nte
85 d" Ëncefl di*r" qo" tcdas as providênciascabiveisestãosendoícotadas,
Com
Fìwalização
dasrespostasda Fundaçãosobreo Relatório de
86 com relaçãoàs and-lises
retaçao * ata do Corwelho Fiscal, os cor'rselheirosressaltaromcom os itens de maior
;;
gs ieiei,ãnciaja forant tiscutidos n€star€uíião oo6-Compromisso dos C'omelheiroscom â
que geralmentea
89 data da únião do ConselholletibeÍâtivo.' O Sr. PresidenteÌemÍrrou
a diversoe
devido
porem'
mêq
ót
i"u*ao Ooreferido Conselhooç,oúero útimo dia útil do
de um calendríriooom as {iaias
sugeriua elab-oraçào
dos Conselheiros,
91 compromissos
gZ deviãas das reuni6es.O ConseÌheirõÂmadzu, lembrou que a reunião dos apôseíladÕs
stìgeúuque
93 ocarremsempreno último diâ útil do mês,por isso,como m€mbroda AAPCE'
sq
as reuniõesdo CII sejam marcadaspara o penúltimo dia útil o3 piesentescorcordaram
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coiÌ a sugeclã,c
apontadae informararrqü€ ficaÍãc no aguÍrÍdodo caieadáriceolìcìta{io
"7- E=e3dilne4tosdâ FÀCEPI" hdegada pelo Sr. FtÊsi(ieiiiô do CcnselÍrc, a Sra.
Ci.êiÕràFinanceiralembrou<1ueeoniormejá informadoei'r iõuiìiãc ordinÁriada DEX, os
ièn.iiEleeteÊpe.manecemem baixa, ftâs qü€ há exp€ctãii.,arle meihorapara os próÌaiinos
meses.Na oportunidadeiformou que a transferê*lia dgg recursos<iaFuodaçãoj:i está
praticamenieqrÍsoiidad*, porém,apesarde i'ão ccncluidos,infõímou queíão há prejuizos
eÌii i€rriios d€ riÍtabilidade. Os prEs€irtÊs
n1ariGstaramsatis{açãú-úriì as in!'o ÌÌaçõ€siá
pr€stadas.E iiada iÌiaiç heveido a tratar o Sr. P.esidentec{oCo$€Ího deu por encenadaa
rei.iilião,autorizôüdos lavratura da p.esçíÌteata, que âpós lidô e achadaconforme, vai
assifti{iapçiosCol1sellleiros
e por mirú, Seerêtá.ia
desteeveíto, paÍaque possapÍoduzir
seusjurídicose legaìseieitos.Teresinq30 de agosiode 2013.
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