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Aos tïintâdiasdo mêsde outubrodo anodoismiÌ e treze,àsnovehoras,na sededa FACEPÌ,
situadaà Rua SantaLuzi4 910/sul,reuniran-seordinaÍiamente
os membrosdo Conselho
Deliberativo
da Frurdação
Cepisade Seguridade
Social FACEPI,convocados
peloPrcsidente
do Consclho,Sr. Adail Vianade MedeirosFiÌho,alémdo Presidente,
presentes
os Conselheiros
Amadeuda Silva Banos e Robert Rosada Silva. O ConselheiroEmani RezendeMonteiro de
Santana,não compaÌeceua presentereuniãojustificando suaausênciapor notivo de problemas
de saúclc.Dcssaftrrma foi convocadoo seusuplenteSr. FranciscodasChagasde Sousq que se
fez presentena rcunião.Após os cumprimentosiniciais foi abordadoo primeiro item da pauta;"1
- RiscoIminente". O Sr. Presidentelembrouquea matériafoi discutidaqa reìnião aníerioronde
ficou decididopelo Conselhojuntamentecom a DjÌetoriaExecutivapela coneçãoda reserva
matemática
individualdos paÌticipantes
considerados
no risco iminenteque aindaentÌalãoem
gozo de benefìcio.Prosseguiu
informandoque a próximadecisãodeveráset com relaçãoaos
pa.ticipantes
quejá vemrecebendo
assistidos
o beneÍicio.Lembrouqueé umadecisãodelicadae
que apesarde já ter sido encaminÌtadaconespondênciaa essespaÌticipanteshformando que a
patir de outúro/2013os beneficiosseriamconcedidos
com novovalor.solicitouquenãofosse
prâticâdoo ato de imediato até que o ConselhoDeliberativo possuamaiorcs infolmaçõese
para que sejatomadaa decisâofinal. Disseaindaque não tem coúecimentodos
subsídios
impactosque serãogeradoscom essesnovoscálculos-f)essaforma,solicitoua opiniãodos
presentes.
O Conselheiro
RobeflRosaconcotdoucom a posiçãoapresentada
peloPresidente.
Na
opoÍunidadelembrou que a situaçãoé bastantecomplexae delicadaprincipalmenteporque a
FACEPInãoconheceo per'Íildesses
pârticipantes.
Prossegüiu
lembraadoquea situsção
poderia
ser amenizadacom a resoluçãodo problemado periodo sem plano. O ConselheiroAmadeu
tambémconcordoucom a colocaçãodo Prcsidentee solicitou que seja deteminado um prazo
para a decisãofinal. Disse que o ctìso requer certa wgôncia afim dc que nào se pennaneça
praticandoo eüo. Diante do expostoo Sr. Presidentesolicitou da DEX a aprcsentação,
deDtrode
30 (trinta) dias de um relalório contendoa basedos cáÌculos,de forma clara e objetiv4 de como
se chegou aos novos valores, o perfil dos pifticiprÌÌÌtes e um breve histórico sobre o risco
iminente desdeseu surgimento.Disse que com o referido relatódo o Conselhoterá maiores
subsídiospara a decisãofinal da matáia ..2 - Tábua de Aderência". Os Conselheiros
confnma€mo recebimento
dasatasbemcomodo oficion' l32l20ll de 20lï9l2ol I, quetatam
sobre o assrmto.O Sr. Presidentelembrou que a matéda foi discutida na ata da reunião
extraordináriaí" 04l2ïl3 da Diretoria Executiva.Disse que a referida ata apontâ a
praticadapelaFundação
inconformidade
com relaçãoàstábuasde aderência.
Disseaindaqueo
caso é prcocupante,principalmenteporque a prática poderá acaÌÌeíara reduçãode beneficios
caso a Patrocinadoranão assumao déficit gerado. Prosseguiuinformando que além da
inconformidade
dastábuas,a FACEPIaindavem praticando
a concessão
dosbeneficios
com os
fatorcsgemdoscom a taxadejuros de 5,75%,o quetambémnãoestásendode lormaconeta,já
quea Fundação
adotoua taxadejuros de 5,5oÁa.a.conformesepodeobservarnasPolíticasde
InvestimentosdosPlânos.Paxamaioresesclarecimentos
sobrea matériao Sr. Presidentesolicitou
presença
a
do Sr.Delano,Gerentede Beneffcios
da FACEPI.ÌndagadopelosConselheiros
o Sr.
DelanodentreoutÌ?scoisas,explicouque desdejaneirode 2011 os benefïciosdeveriamestar
sendo calculadoscom a Tábua AT-2000, tábua esta consìderadaDelo atu,íio como sendo
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pelaFundaçãoDisseaindaquequandohouvea
a seremconcedidos
paraos benefìcios
adereúte
dos
alteraçãod9 ta,\a de juros, não recebeüdo atuárioos novos fatorcspara a concessão
que
presente
até
o
inÍbrmou
benefiçioscom a nova taxa, atüalmente5,570a a Dessaforma
O Sr'
com a TábuâAT-83 e ta-tadejuros de 5,750lo.
momento,a FACEPIproticaasconcessões
Dessa
forma,
solicitou
e
corrigido.
dissequeseo eÍo existeo mesmodeveserrevisto
Presidente
atravésde notatécnica,a apuraçãodosvaÌores
que
dentrode 15 (dias)sejaapresentado,
da DEX
a
de 20ll até os d;as atuaiscontcmplando
com os novoscálcrúosdos beneficiosconcedidos
tábuaaderentebem como a taxa de jwos de 5,5 % e aindao impactoque essereciálculopoderá
geÉr. Disse ainda que a referida nota técnica deverá contemplar a apuração das
e o porquêde nãoter sidor€solvidaa situaçãodesde
as devidasexplicações
responsabiÌidades,
quandodetectadoo problema. Disse ainda que é de suma importância dar çoúecimento da
na maior brevidadepossível.Feitosos registros,o Sr. Presidente
situaçãoà PatÌocinadora
abordouo próximo item da pauta:"3 - Posiçãodo ConselhoDeliberativo referente às
Prossegúu
apontedasno relatório do ConselhoFiscal lo semestre/2013"'
recomendações
que
apósapreciaçãomais
lembra.ndoque o referido relatório requeruma análisesucinta.Disse
feilâsà DiretoriaExecutiva.
com relaçãoà recomendações
o Conselho
seposicionará
minuciosa
o Sr'
Os prcsentesconcordaramcom a colocaçãodo Sr. Presidente.Dando continuidade
Presidenteinformou ainclaque deveráser matcadareunião extraordináriapara tratar sobre o
assunto."4 - Apreciaçãodas Atas ordinária n' 10/2013'eatrâordináriano 03/2013e no
04/2013da Diretoria Executivae ordinária no 10/2013do ConselhoFiscal". Os conselheiros
confirmararno recebimeíto das atas citadas.Com relação às atas dâ DiÌetoria Executivâos
conselheirosrcssaltaramque os assuntosde maior relevânciajá foÌaÌn discutidosna prcsente
O Sr. Presidente
reunião.No tocanteà ata do ConselhoFiscalforam feitasaìgumasobservações.
disseqüe ao analisara rcfcrida ata obscrvouque os ossuntosde maior relevâncianão são
devidamentediscutidosentre os ConselheirosFiscais.Dessafoma, solicitou uma anrílisemais
bem como dos demaisassuntos
das DespesasAdministrativas,
minuciosados Balancetes,
que sejaproporcionado
aos
inerentea esseConselho.Dissc ainclacluccasosejanecessiírio
coma coÌocação
do
maisespecífico.
O ConseÌheiro
Amadeuconcordou
mesmos
um treinamento
aoredila
7l
Sr. PresidenteressaÌtandoque diante dos problemasque a Fundaçãovem enÍì"entando,
já devedamter sidoapontados.
12 quepeÌaFiscaÌização
do ConseihoFiscalos refe.idosploblemas
'13
Dívida da Patrocinadora". Dia.nteda
Os demais conselheirostambém concordaram."5
planilha
preocupação
com o atual débito e solicitouda
74
apresertada,o Sr. Presidentedemonstrou
lembrandoda responsabilidade
dosgestorese aindadestacando
75 DEX asprovidênciasnecessárias
'16
pertinente.
Rendimentos
da
Fundâção".
O
Sr.
Presidente
dissequepelo que
a legislação
"6
'1'7
foi apresentadona ata da DEX, os Ìendimentospennanecemem bâixâ, o que úmbém gera
78 preocupação.
E nadamais havendoa tmtar, o Sr. Presjdentedeu por encenadaa rcunião,
'19
autorizando
a lavratua da presenteata,que apóslida e juÌgadaconforme,vai assiladapor
paraque possaproduzirseusjurídicose legaisefeitos.
80 mim, Secretaa e pelosCoaselheiros,
8l
Teresina.
30 de outubrode 2013.
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