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DIRETORIA EXECUTIVA DA FLì]'JDAÇAO
- FACEPI
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL
REALIZADANO DIA I8/10/2013.

horas.na scdc da
dezoito dias do mês de outublo do ano dois mil e lreze, às dezcsseis
-rÀãipl,
Aos
membrosda Diretoria
situadaà Rua SanlaLuzia 910, rcuniÌam-seordinaÌjamente^os
O Sr' RobertSoaresMaÍins
E e"otiuada FundaçãoCepisade SegúdadeSocial FACEPIT
Administativo e de
õuuut"*t" - Presidéntee ò Sr. Beníúo O1ímpìode Melo Neto DiretoÌ
Financeir4iustificou
À|""n"i".. A Sra.Lídia FranciscaFaÌcãoCaryalhoAiremoraes Diretora
iniciais' o
cumpdmentos
os
..,u *"co"iu rru p."sentereuniãodevido problemasde saúde Após
já
a mesma havia se
Sr. Presidentedisse que em convelsacom a Diretora Financeira,
e/ou decisõesque
piot*ai"a" sobre alguns itens da pauta Disse ainda que as informações
à mesma.Prosseguiuabordandoo pdmeiro
oconcrõona reuniãoserãodevìdamËnterepassadas
foi discutido'porém'
it rrraupuutu,"1 - Riscoiminente".DissJquenaúiúmareuniãoo assunto
que já
um 1êchamentoconclusivo da decisãoque deverá ser adolada Lembrou
é necessiário
o cstudosobreos 102(centoe doìs)paticjpantesconsideÌados
O. Fundação
*iãU"" a.
"tt-f.
indiüduaÌ desses
13 no risco iminente apresentandoo cálculo alualizadoda reservamatemática
pela consultoriajurídica da Funrlação O
14 paÍicipantesbemcomo um parecerjurídico elaboradoao
favorâvelmente
iS lt. U."to. Adm e de Beneffcioslernbrouque já havia se posicionado
deverá
ã,"nãi-"nto aospareceresjurídico e atuadaÌe que a implantaçãoda coreção dosvalores
iã
DeliberativoO Sr'
17 ser efetivadatão logo se teúa uma posìçãoconclusivado Conselho
fufomando da
18 Presidentedissequejá lbram enviadascafiascircularesaosreferidosparticipantes
da resena matemática saldada dos mesmos
19 redução dos beneffiios e consequentemente
já
Disse
20 Lem6rouaindaqueouhopontoa serdiscutidoé em relaçãoaosbenelicios concedidos
O
Sr'
Diretor
a
maior'
pagos
dos valores
ãi
[o" t"-te- a"ve ser decidido se vai haver cobranças
jurídico (NT 05/2013'òe 26/09D013)
parecer
que
o
mesmo
22 Âdm. e de Benefícioslembrou
quetendoem
;a
ressaltaqueaschancesde retomoàosvaloresparaa FACEPI é remota-Disseainda
(J
Sr' Presidente
vista não ter ocorÌido má-fé dos participantes,sugerepela não cobGúça
il
posição
da DEX'
da
porém,
apesar
co- a posiçãodo Diretor Adm e de Beneficio,
ZS
DeliberativoLembrouqueo mesmolá
a decisãoÍìnalpof partedo Conselho
dissesernecessríriá
26 "à*o.do.t
na
2'/ havia se posicionadofavoravelmentecom relação à informação e aplicaçãoda alteração
--cg rcseNa mâtemáticâ individual dos participantes.Prosseguiudizeltdo que paÌa o presente
.gmomentoénecessáIiaaposiçãodoreferidoconselhocomrelaçãoàscobrançasdosvalorespag
30 dosparticipantesassistidosquejá entraÍamem gozode benefício,bem como sobrea implantação
abordouo
au co.."çaodosvalores u dutuu set aplicadaFeitosos registros,o Sr- Presidente
:l
"
32próximoitemdapauta:"2-Recâalâstrâmento".ProsseguiuindagandoaoDiretorAdmed
33 Èeneficios sobre o andamentodo rccadastramentodos paíicipantes âtivos e assistidosda
34 Fundação.O Sr. Dirctor Adm. e de Beneffciosinformou que apesardâs cartasenviadas
35 informancloda rÌecessidadeem mantcr o codastto atualizado, não obtivelarn os melhores
36 resuÌtados.Disseque paratentarfazeÌ com que os participantescompareçamà Fundação'a Sra
37 Maurapimentel,derenteAdministativa da FACEpI estáentrandoem contatopor telefonecom
3Stodos'..3_ContratodeprestaçãodeseÌ.viçoscomaGANI-A.consu|tolês^ssociados''.oSr.
fim
39 Presidentesolicitou a presençado Sr' Delalo Tmjano,Gerentede Beneficiosda Fundaçãoa
40 de que fosse discutidã o assunto.Prosseguiulembrandoque a empresaGAMA Consultores
41 Assóciadosfoi contatada pela Fundação peda Ftzer a revisão dos beneÍìcios dc alguns
já
42 paÍicipantes da Fundação,inclusive os petencentes ao risco iminente Disse que como
43 recebeuo trabalhoconclusodo novo cálculoda lese|r'amatemáticasaldadados 102pâÌticipantes
de solicital o mesmoüabalhoparaa emplesa.DessaÍoÍÌra leiÌÌbroÌr
44 do risco,nãover necessidade
45 que é necessririaa definição de quantose quais beneficiosserãoreüsados lndagadopelo Sr'
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Presidente,o Sr, Delano fez um brevehìstóricosobÌeasultimâs rcvisõesocoriclase sugeriuque
tendoem vistaqueate
revisões,
atéo inicio de 2014paradefiniçãodessas
a FACEPIaguardasse
o final do cãnente ano mais empregadosirão requerero beneficio da Fundação.Os Dfuetores
com a sugeslâoaponlada"4 - Dívida da Patrocinadora"' O SÌ Presidente
concordaram
informouquea dívidajichegou a trêsparcelasem atraso Prosseguiuinformandoquea Diretora
Financeirajá havia entradoem contâtocom setorresponsáveÌda Patrocinadorae os mesmosse
cornprometiramem efetuaÌ o pagamento"5 - Rendimentos da FACEPI"' O Sr' Presidentç
pela Diretora Financeiraos rendimentoscontinuam
disseque segundoinformaçõesrepassadas
em baiia. Disseque houve uma meÌhorano BD, porém,o acumuladopelmanecenegativo.Na
oportunidadelembrou que já foi solicitado às iireas inerenteso preenchimentoda planilha
ao Orçamentopara 2014 O Sr. Diretor Adm. e de Beneffciosfufomou que o
còrrespondente
preenchìmento
referentea ríreaadminishativae de beneÍìciosiá estásendoproüdenciadoa fim
àe entregano prazosolicitado.Ë nadamais havendoa tatar, o Sr. Presidentedeu por enceÍada
a reunião, autorizandoa lavrahra da presenteata, que após lida e julgada conforme, vai
seusjurídicose,legais
por mim, Secreiáiae pelosDiretoÍes,paraquepossaprodr-rzir
assinada
efeitos.Teresina,18de outubrode 2013.
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