
ATA N' 0?/2013 DA KEÜNIÃO ORDINÁRIÂ TJO
CUNSLLHO DLLT6LKÀ vo DA t - r  NrJAçÀO
CE-PISÀ DE SEGUR]DADE SOCiLL FACEPI.
R!.^J_IZADÀ NO D\-\ 3D/+et20t3.

i Àos tritìta dias do mês de agosto do ano dois mìi e treze, às 09:00{ na sede Ce FACEFi.
2 siiuada á Rua Santa Luzia. 910/3, reuniram-se ordìnarìamente os membrcs do Conselho
3 Deiiberativo rla Fundação CEPISÀ de Seguridade Sociêl - FÂCEPL convocados pelo
4 Presideúe do Conselirç, Sr. Adail Viana cie Medeiros FiÌho, aiém do Presidente, presentes
5 âinda oe Srs. Robert Rosa dâ Silvâ e Ámadeu da Silva Bã.ros. 0 Conselheiro Emani
6 RezÉíde iviont€iro d€ Santana, coÍiofme já íavia informado ao I'residente do Colselho,
7 ficará 3usente por um periodo de ó0 (sessÊniâ) dias. O seu suplente, o Sr. Francisco rJas
3 CÌÌsgas de Sousa foi oonvooado, porém, devì<io a compromissos inadìàveis, não pôde
9 çompaíeoer à reulião. Tiveram ainda como çonvidados o Sr. Robert Soares Martins

10 Cavalçarte - Preõidente da FACEPL a Sra. LíCia Frarçisça Falcâo Caíl?lho Âiremoraes
1 I Diretora Financeira, e o Sr. Benício Climpio de MelÕ Neto - Diretor de Adm. € de
Í2 Beneffcio da FACEPL Apôs os cumprimertos iniciais o Sr. FresideÍÌte informou que a
13 Diretoriè Executiva t-oi convo('ada devido a necessidade de alguns esclarecimentos a seíem
14 dìscutidos. iendo isto, abcrdou o primeiro Ìtem da pautô: .41 - Infoimâções solìr-€ o risco
15 iininente". O Sr. President€ lembrou que o as6unto já v€m discutido a baslanie tempo €
{6 que até o pres€nt€ momeÍto não houve um fechameúto. Desss forma, iìÌdagau ao Diretor
l7 Âdm. e de Beneficios eomo and&m os procedim€ntos e {im de que o caso seja resolvido O
18 Sr. üiretor Adm. e de B€ú€ficio disse que conforrae já havia inlornriado na úitima reunião
ì9 ordinária da Dretoïiõ Executiva iá foram solìcitadas do atuário da Furdação o valor do
2A çá.lcuio da reseÌa'a mstemática ìndividuaÌ dos pariicìpantes do risço. Disse ainda que até o
2ï pr3s€nte nomento, lôrãÌn rec€bidas âpenâs 04 (quatro) cículos de pâfticìpantes eluê já
22 dÉram €nilsds no benelìcio dâ FrndÂção Prosseguiu informando que a DEX eíteídeu <.m
23 base ao parecer juridico da Dra. Àparecida Paglierini, qu€ a conçessão desses b€íeficios será
24 efetuada com as devidas correções. O Sr. Presi<iente da FÁCEPI manifestou-se informando
25 que já cônsidèaa uni avaoço o rêcebiÌnento dos cálculos dâs quatro reservâs, miìs que
26 peÍmanece no aguado dos demais. Disse ainda que com as devidas ccrÍeções, o ben€ffcìo
27 d€sses paÍtic.ipant€s será corsideravelmeÍÌte reduzido e que pâÍa evitar maiores
2g constüngìmentos disse que o Ge.ente de Beneffoios da Fundação já estâ entrando errr
29 contato os mesmos. Ànda çom relação ao assuÌlto o Sr. presid€nte da FACEPI dissê que
i0 acha iapoÍtante o posiçionam€nto do CoÍselho Deliberativo com r€lação à ÍìateÍia
31 discutida. O Sr. Presidçnt€ do Conselho concordsu côm a posição adota p€la Diretori4 tendo
JZ em vista o emb6sameúto €m par€çeres, porém, disse que a regra deve ser aplicada a todos de
13 forma que não oeoiïa lratam€otos diierenciados. O Conselheiro Ámadeu tambem se
34 manifèstou favoíavelmente à medida adotada lembrando qu€ os participaúies que passaíão
35 por essa redução, deverão ser comunicados e a DEX deve estar embasada com um processo
36 íormado, a fim de apresentar todas as justificativas pleusíveis pôÍa a deçisão. O Conseihçiro
37 Rob€Ít Rosa concordou com a posição dos dernais. O SÍ. Presidente da FÂCEPI disse que a
33 Fundaçío estâ se preparando da Ir.Ìelhor maneira possivei, póréÍ! iniblizmente íão €xiste
39 documerÌto formal que comprqve a autorização do aumento da r€serva d€ss€s pa.ticipani€s.
4A O Sr. Presidente do ConselÌro lembrou que com o oçorddo existe a grande possibilidade de
41 demandas judiciais em face da Fundação. Dito isto, soliçitos da DEX um estudo previo das
4? cusiâs coú honoÍáfios advocaticios que a Fundação terá com 6s referidas dema.ndas
43 Prosseguiu soliçitando do Conselheiro Amadeq que como participante da Associação dos

r(\
W

\



44 Ap{ls€Írtados, que cê .i]nheciúelÌtc aos já ãssistidar iaÍãrmãiido-os da realidad€ aprÉjscdada.

45 'i - ïrataiivas rÉfeÍ€Ili€s ac períod.l serB Flaúo'' Iídagado pnlÓ Pr€sidcnte do

4éConselho.oSr'PresidentgdôFACEPIf€zumbrevçhisióricodoasguniolemb.andoqüena
47 úftime reudão oliorrida o SNTEPI j-uintamcnie com a ÁNÂPAR, solicitaranr novas

4* simulõções de ben€ficios teÍdo €m vista não conçordarem eom o que ioi apresentõdo peio

49 atuário da FüÍdação. Prosseguiu iúòrmando quejá recebeu as novas simulações ejá íez o

50 devido encamiíhamtnto pa;d o DiretoÍ de Gestão da Pâitocinaéola e paÉ o e1üáÍio dd

51 Elet.os que está acompalÀando o processo Dìsse que atÉt o presente mqmento Íão houve

52 reloffo, Ìnas qu€ çstá no aguardo de nola agenda a fim d€ dar conlinuidade à tìegociações'

53 O Sr. Presiderrte do Cot*elho dissc que para a proxlma reudÀo' é impofieÚe que esteja

54 pacificado o entendimerto de toiios oi envolvidos A SÍâ Diretora Financeira madfestou-

55 se iembrando que decde o inicio das iratativas foi oonstituida ume çomìssão Dìsse que

56 seria importante que €õsa cÕÌnissão niv€iasse, âtraves de documento Íòrmal' os

5"i e:ìtÉtdimeítos e decìsões parõ que no momento da íÉuÍiãÔ seja Ípresentados a Íiú de qu€

58 o andamento seja mais r'ípido é preciso Sugerìu que, caso a Patrooìnadora não çonoorde

59 com o apresentado. que a mesma também se manifeite formaimeíte Os piesentes

60 çoncordar'a* com a posição apreseílada O Sr' FresideÍte do Conselho solicitou que a

67 DÊX auxilie a comissão ns êlaboração do Íêfèrido documento e lembrou da importâÍlcia da

62 participação da PREViC no nromento da reunião. "Ê Dívida da Fatrocinadora"'

6J ìndagadt pelo Sr. Ptesideítte, a Sra Diretora Finançeira informou que rcsta daia já estão

64 cortfiletati,io oi (m€ses) de atraso na dividâ DiÈse què devido às eôbrançâs' teve

ãs ioroitaçao de quà até â próxima semana haverá a quiiaçdo de pelo meÍos uma dôs

66 parcelas. O Sr. Eesiderte do Conselho disse que caso o ccmpromisso não seja çumprido'

67 ioiicitou que a DEX tome us devidas provìdências "4- Ándffnento ds slterâção do

6g nstatuto sotiat dâ FActrpl.'o sr. Piesidente do cónselho disse que, çonforme ata no

69 0812ütl ds reunião ordiaària, a DEX já se posicionou sÔbre o assÌniô e fèz o devìdo

7íj €ílcamiúttameoto ao Conselho DêlibeÍaúvo Disse que por ser ü11 mat€rial exÌeÍÌso e que

7l Íequel arúlise minuciosa. sugerìu que cada conselheiro faça a snaìise do que es{á sendo

72 p'"óoã * que pâra a póxima reunião seja apresentada a cpinrào formada "l-

7a ioreciação à"t nit o.dioáti" ro 6sl20l5 de l}iretoria Íxecutivã e ordiíária n"

140s . /2or r -uoConge ihoF isca | . " 'osComelhe i rosconf i rmaramoÌecebí í len todasa las
75 citadas abordando alguN assuítoõ de maior relevânçìa CoIti relação à ata da DEX o Sr'

76 pt"tiá"ot" ao Conselho ind*gou sobre as tatativãs dc Acordo CoÌetivo de lrabalho e

77 a0lieação do Plàío d€ Cargos, CaneiÍa € Salários dos empregados dà FÀCEP1 O Sr'

7a Plsidànte da Fundação infoimou que o ÂCT já foi fechado e que aÍgumas solicìtações não

79 ioru* possíu"i, seI€m atendidas 
-Com 

relação ao PCCS, disse que. está ro aguardo da

ú ri*i"ia" ao" u"to*s e da atualização da tabela salariôl paÍa que seja âceÍtada a data da

ãi ipii"uà. O cot*rrteiro R.obeÍt RosÂ iídagoü sobre a questão do recâdastramefto O Sr'

;; iã"iÀol e de Beneficios disse que I uma preoqrpação mas que já estão s€ndo

á ãisçutidas oouas estratégias a fim de atingìr sua iotalidade o Conselheiro Amadeu

á; i".g";;" *o* .rt"i.s <ã rnevlc q,re foraÃ recebidos no corrente nrês 't sÍ P'esìdede

85 d" Ëncefl di*r" qo" tcdas as providências cabiveis estão sendo ícotadas, principalm€nte

86 com relação às and-lises das respostas da Fundação sobre o Relatório de Fìwalização Com

;; retaçao * ata do Corwelho Fiscal, os cor'rselheiros ressaltarom com os itens de maior
gs ieiei,ãncia ja forant tiscutidos n€sta r€uíião oo6- Compromisso dos C'omelheiros com â

89 data da únião do Conselho lletibeÍâtivo.' O Sr. Presidente ÌemÍrrou que geralmente a

ót i"u*ao Oo referido Conselho oç,oúe ro útimo dia útil do mêq porem' devido a diversoe

91 compromissos dos Conselheiros, sugeriu a elab-oraçào de um calendrírio oom as {iaias
gZ deviãas das reuni6es. O ConseÌheirõ Âmadzu, lembrou que a reunião dos apôseíladÕs

93 ocarrem sempre no último diâ útil do mês, por isso, como m€mbro da AAPCE' stìgeúu que

sq as reuniões do CII sejam marcadas para o penúltimo dia útil o3 piesentes corcordaram
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s5 coiÌ a sugeclã,c apontada e informararr qü€ ficaÍãc no aguÍrÍdo do caieadáric eolìcìta{io
96 "7- E=e3dilne4tos dâ FÀCEPI" hdegada pelo Sr. FtÊsi(ieiiiô do CcnselÍrc, a Sra.
ç'i Ci.êiÕrà Financeira lembrou <1ue eoniorme já informado ei'r iõuiìiãc ordinÁria da DEX, os
ç3 ièn.iiEleeteÊ pe.manecem em baixa, ftâs qü€ há exp€ctãii.,a rle meihora para os próÌaiinos
99 meses. Na oportunidade iformou que a transferê*lia dgg recursos <ia Fuodação j:i está

líJ0 praticamenie qrÍsoiidad*, porém, apesar de i'ão ccncluidos, infõímou que íão há prejuizos
101 eÌii i€rriios d€ riÍtabilidade. Os prEs€irtÊs n1ariGstaram satis{açãú -úriì as in!'o ÌÌaçõ€s iá
$jZ pr€stadas. E iiada iÌiaiç heveido a tratar o Sr. P.esidente c{o Co$€Ího deu por encenada a
lO3 rei.iilião, autorizôüdo s lavratura da p.esçíÌte ata, que âpós lidô e achada conforme, vai
104 assifti{ia pçios Col1sellleiros e por mirú, Seerêtá.ia deste eveíto, paÍa que possa pÍoduzir
I05 seusjurídicos e legaìs eieitos. Teresinq 30 de agosio de 2013.
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