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Aos vinte e oito diasdo mês de novqlbro do anodoismiÌ c trczc,às nove horas,na sededa
FACEPI,situadaà Rua SantaLuzia, 910/suÌ,reuniram-seordinariamente
os merrrbrcsdo
Deliberativo
da
Fundação
pelo
Conselho
Cepisade Seguridade
Social FACEPI,convocados
prcsentes
4
Presidente
do Conselho,Sr. Adail Viana de MedeircsFilho, além do Presidente,
os
5 ConselheirosAmadeu da SiÌva Banos, Robert Rosa da SiÌva e Ernani RezendeMonteiro de
Tiveramaindacomoconvidados
6 Santana.
o Sr. RobertSoaresMafiins Cavalcante Preside[te
7 da FACEPI,a Sra.Lidia lrânciscaFalcãoCarvalhoAilemoÌaes- DiretoraFinaDceia,e o Sr.
8 BenícioOlímpio de Melo Neto Diretor de Adm. e de Benefícioda FACEPÌ. Após os
9 cumprimentosiniciais foi abordadoo primeiro ilem da pauta: "1 - Informações sobre as
1 0 ÍrâtaÍivasdo períodosem Plano". Indagado
pelo Presidente
do Conselho,
o Sr. Presidente
da
1 1 FACEPIinfomrou queln ÍrÌtimareuniãocom a Dra. ApaÌecìdaPagliarini,consultoraì urídicada
I 2 Fundação.
a mesmasecomprometeu
em elabomrum documento
formalsobrea matérÌaa fin de
que sejaencaniúado à PâtÌocinâdorajunto ao parecerdo atuário.Prosseguiuinformandoque
Ì 4 acreditaquecom os dois paÌeceres
serãoobtidosos respaÌdos
paraumalomadade
necessfuios
1 5 dccjsão.Na opoÌtunidade,
o Sr. DiretorAdm. e de BeneÍïcioslembrouquefoi a Brasíliapara
1 6 uma reuniãocom a ANAPAR a fim de tatar sobreo assunto.Disseque o entendimeDto
obtido
1 7 foi a necessidade
de elaboraçãode uma documentoformai que expoúa a propost.!dessaforma
1 8 disseque acredita.lue o documenloa ser elabotadopela Dra. Aparecida,supriráessa
t 9 necessidade.
O Sr. Presidente
do Conselho,soÌicitouo empeúo dos Direto.esem cobrarda
20 ConsuÌtorâ
Jurídìcaa concÌusão
do tlabaÌho,tendoem vìstaa impofiânciada matéria.Feitosos
2.1 Ìegistroso Sr. Presidentesolicitou espaçoparatatar de um assÌrntoque não estavaproüamcntc
22 na paüta.Disse que gostaÌiade extemara preocupaçãosobrea situâçãoda Fundaçãocom a
23 adesãodos Diretores ao Programa de DesÌigamentoda Patrocinadora.hrdagadapelo Sr.
24 Presidente.
a SË. DiretoraFinanceira
infor,nouquecon-Ìa saidade dois Diretoles,a Diretoria
2 5 Administralivada PatrocinadorademonstÌouinteressena permanênciados mesmosna
2 6 âdministração
da Fundação.ProsseguiuinformandoquelodasastÌatativasestãosendofeitaspela
2 7 próp a EÌeüobrásDistribúçãoPiauí.O Sr. PÌesidente
do ConseÌhodisseque sào \'ariasas
pdncipalmentequantoa relaçãodireta da FACEPI com essesDiÌetores,caso
indagações,
29 permaneçam
na Fundação.
Disseaindaque ficalá no aguardoda decisãoda Patrocinadom
e
3 0 ressaltorìa importânciade que sejaobsen'adaa legalidadedo ato, para que não ve1'úaa ocolïer
3 1 problemasfuturos.O Sr. Presidente
âbordouo próximoitem da pauta:"2 - Solicitações
do
3 2 Cons€lhoDeliberativo,registrâdasnâ âtâ no 09/2013".Prosseguiu
queo ConseÌho
lembrando
3 3 DeÌiberativo
haviasolicitadoda DEX um relatóriocontendoinfomaçõessobreo riscoiminente,
justificativassobreasinconsistências
bemcomoumanotatécnicaexplicativacomasdevidas
da
jwos.
3 5 tábuaaderente
e a ta{a de
Prosseguiu
lembrandoquefoi aindasolicitadoquea relèrida
3 6 nota técnicadeveria fazer a apuação das responsabiÌiclades,
porém conforme entendimento,a
3 7 referidaapuraçãodeveráser leita peÌo próprio Conselho,respaldadosnas informaçõesprestadas
3 8 pelaDiretoria.O Conselheiro
RobertRosadissequea solicitação
foi baseada
na preocupação
do
3 9 conselhocom as inconsistênciasapontadase que os referidos documentosserão de suma
40 importânciaparaesclareceralgunsfatos.O ConseÌheiÌoEmani dissequesehá inconsistências,
as
4l
mesmâsdevem ser corrigidas.Quanto a utilização da tábua. clisseser necessárioexplicações
como adercnte.O Conselheiro

geradas
a fim
todasasinconsistências
agorué busoarsoluciolìaf
Amadeudissequea preocupaçào
o
Sr.
Presidente
da
pelo
Presidente
do
Conselho,
Sr.
futulos.
Indagado
deevitaÌconstangimentos
dosdois documentos
do ConseÌhoç a importâncias
FACEPIdisseque entendea preocupação
sãonecessfuias
dos
documentos,
que
para
complementâção
porém,
melhor
rnlormou
sohcitados,
que
o Relatório solicitado seú
algumasinformaçõespor pâÌte do atuário.Dessaforma, disse
entreguenos próximos dias, de acordocom o prazo estipuladopelo Conselho Quantoà nota
técnica,por estaraguaÌdandomaioresinformaçõesdo atuiário,solicitou que o prazopüa entÌega
com a solìcitação
concordaram
por nais algunsdias.Os Conselheiros
do trabalhosejaestendida
que
ficaráno apardo das
disse
o Sr.PresideDte
da FACEPI.Dandocontíruidade,
do Prcsidente
que sejacriadauma comissãoou
e sugeriuque,havendonecessidade,
infomaçõessolicitadas
umaauditodaparaa âpuraçãodosfatos.Ainclacom relaçãoao assunto,o Sr. Prcsidenlesugeriua
da
O Sr' Presidente
da Patrocinadora
aplicâçãoda tábÌrââdeÌentelogo apósa maniÍèstâção
que
de
também
dependem
FACEPI disse que esú no agüâÌdo da apuraçãodos valores,
o
foi abordado
do aturíioe do opendordo Sistemada SEREL.Feitosos registuos,
infoÌmações
no
03/2013
e
no
no
10/2013,
extrâordináriâ
Atâs
ordináriâ
seguinte:"4 Apreciâçãodâs
da Diretoria Executivae ordinária no 10/2013do ConselhoFiscal".Os colrselheìÌos
0,1/2013
da
conlìrmaramo recebimentodas atâs citadas.Com relaçãoa ata da reunião extraorcliná.ria
já
D[X, foì obsen'adoos p ncipaisâssuntos haviamsido discutidosanteÌiomentenestareunião.
Sobrea ata da reuuìãoordinária da DEX o Sr. Presidenteindagou sobre o assuntodiscutido
sobreo item quefala do Plano
especificamente
referente
ao oficiono 165/2013/ERPE/PREVIC,
explicouqlÌea PRtrVICqoestionoua faÌtadc cobrança
de Custeio.A Sru.DircloraFinarrceira
das muÌtase encargosreferentesàs despesasadlninistrativas.Porém, infomou que conlòrme
deteÌmiüaçãodo Orgão Fiscalizador,a FACEPI fará o levantamentoe a cobrançajunto à
Patrocinadorados encâÌgosreferentesaospagamentosem atÌasodas despesasadminisfalivas,
considerando
o períodoprescricional.Dandocontinuidade,o Sr. Presidenleressaltousobrca ata
apenaslembrara necessidade
da reuniãoordinriúado ConselhoFiscal.Dissequeeranecessário
para o referidoConseÌhopara o ano de 2014. A Sra. Diretora
específicos
de treinâmentos
queserãoverificadasaspossibilidadesdetrazerospróprios
informando
Financeiramanifestou-se
paÌatreinaros conselheiros.
da Fundação
consultores
"5 - Dívidâ da Pâtrociladorâ".lndagada
disseque a situaçãoestáeqúlibradqmasquea
peio Sr. Presidente,
a Sra.DiretoraFinanceira
DEX permaneceatenta a fim de que não ocorrâ ahasos acima da quantidadede parceìas
peloSr.Presidente
do
peÍmitidas.
legahÌ1ente
"6 - Rendimentosdâ Fundação".AindaiÌldagada
que
Disse
embora
da
Fundação.
faloLlsobreos rendimentos
15 Conselho.
a Sra.DiretoraFinanceira
16 a economiaestejaâpresentandoprogressossignificativos,os mesmospermanecemabaixo da
'77 expectativa.E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidentedeu por enceÌïadaa reunião,
78 autorizândoa lavratua da presenteata, qrÌe após lida e julgada conforme, vai assinadapor
paraquepossaproduzirseusjurídicose legaiselèitos.
e pelosConselheiros,
19 mim. Secretaria
28 de novembrode 2013.
80 Tcresina"
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