
ATA N' 11/2013 DA RELDJIÃO ORDINÁruA DO
CONsLLHO DTLIBLR A Í IVO I -UNDAçÀO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL FACEPI
REALIZADA NO DIA 18/1212013,

1 Aos dezoito dias do mês de dezemho do ano dois mil e treze, às nove lìoras' na sede da |ACEPI,

2 sìtuada à Rua Santa Luzia, 910/su1, reuniram-se ordinariamente os membros do ConseÌho

3 Deliberâtivo da Fundação cepisa de seguridade Social - FACEPI, convocados pelo Presidente

4 do Conselho, Sr. Adail Viana de Medeiros Filho, além do PresidenÍe, presenle o ConseÌheiro

5 Robefi Rosa da Silva. Os ConseÌheiros Emani Rezende Monteiro de Santana e Amadeu da Silva

6 Barros, justificanm sua ausência ao Sr' Presidente, por motivo de compromissos já fimados

7 aDterioÌmente, dessa forma, foram convocados os seus respectivos suplentes srs. Francisco das

8 Cl,ngas de Sousa e vicente José dos Santos, que se fizeÌam presentes Da reunião. Tivelâm ainda

9 com-o convidados o Sr. Robert Soâres Martins Cavalcante Presidente da FACEPI e a Sra

10 Lidia Francisca Falcão carvalho AiÌemoraes, Diretora Financeira. o sr. Benício olímpio de

1l Melo Neto Diretor de Adm. e de Beneficio da FACEPI, estava ausente nx presente data

12 Antes de aborclar o pnmeìro ìtem da pauta o Sr. Presidente do Conselho informou que recebeu'

13 da DEX, o reÌatódo solicitado pelo consclho referel'lte ao risco iminente. Disse <.1ue é um assunto

1 4 delicado mas que precisa ser rcsoÌüdo na maior brevidade possível . Indagado pelo Plesidente do

15 Conselho, o Sr. PÌesidente dâ FACEPI idormou que aindâ está no aguardo de alguns

16 docunentos e que após o rccebimento dos mesmos encaminhdá ao conselho DeÌibelativo para

17 apreciação e dicisao. O Sr. Presidente do Conseìho lembrou que para â decìsão linal seria

18 iÀportante a resolução do caso do período sem plâno PÌosseguiu solicitando dâ DEX' que após o

1g recebínentos dos documentos .eferente ao risco, a elaboração üma planilha destacando o vaÌol

20 dos beneficios, a possível redução e o impacto gerâdo com o pedodo sem plano Feitos os

2l regislros, foi abordado o pimcircr itelÌÌ da pauta: "l - Aprovação de cmprcsâ para a reâlizâção

22 da auditoria de contábil da FACEPI". Após anáÌise e discussão das propostas recebidas e da

23 Nota Técnica GC n' 001/2013, assinada peÌo Gerente de Contabilidade da Fundaçã0, os

24 Conselheìos aprovaÌram por unanimidade a empresa PHF Audilores para a realização da

25 auditoria cotáúil cla FACEPI relèrelrte ao exercicio de 2013. Dessa forma foi abordado o

26 próxino item da pauta: "2 - Aprovação da Potítica de Investimentos dos Plânos BI)

2'7 iBeneÍïcio Definido) 2014, Cv (contribuição vâriável) 2014 e PGA (Plano dc Gestão

28 Àdministrativa) 201,1; Orçâmento pârâ o exercício de 201'1"' O Sr' Presidente do Conselho

29 soljcitou da DEx uma eaplanação bÌeve e sucinta sobre o assuÌÌto. A SIa. DiÌetola Financeiü
30 detaÌhou as três Polítjcas e coltforme já mencionado na ÌeLÌnião da DEX, exphcou que as mesmas

31 forarú elaboradas com o aüxílio dâ nova consultoria Financeira, a fusk oÍhce, já comtemplando

32 o Estudo de AIM reaÌizado pela Fr.urdação e retÌexos gerados pelo Proglama de Desligamento da

33 Patrocinadora. Informou ainda que as PI's já foram analisadas pelo comitê de lnvestimentos da

34 lundação quç avaliaram as mesmas de foma posiúva e recolÌÌendaln a apto\'açào por paúe da

35 Diretoria Eiecutiva e Conselho Deliberativo da FACEPI. O Sr. Presidente do Conselho ressaltou

36 sobre a importância do acompaúamento das Políticas dürante todo o exercicio. Na oporlunidade,

37 sugeriu a vincla da consultoria Financeira para a âpresentação dos res[ltados relâlivos ao 1o

38 trimestre de 2014. Datlo conÍjnuidade, indagada peÌo Presidente do Conselho' a Srâ Diretora

39 Financein apresentou o orçamento paú o exercício de 2014 fazendo as colocações necessifuias.

40 Disse que omesmo foi elaborado pela plópria Fundação tomândo como base as Políticas de
4l Investimentos. Feitas as devidas considerações o Conselho Deliberativo aprovou. por

42 unanimìdade. as Politicas de lnvestimentos dos Planos BD (Beneffcio Deirnido) 2014, CV
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43 (Contribúção VariáveÌ) 2014 e PCA (Plano de Gestão Administativa) 2014.0 Orçamcnto para
44 o exercicio de 2014 tâmbém foi aprovado por unanimidade pelo Conselho com a ressalva de
45 previsão legal de até 1% (um por cento) do recurso garantidot da Fundação. Feitos os registros,
46 fui abordado o seguinte: "3 - Apreciação da Atâ no lznïl3 tf,^ reurião ordinária da
47 Diretoria Executivâ". Com relação à ata citada o Sr. Pr€sidente abordou sobre o assunto
48 referente à auditoÌia da Patrocinadora. Disse coúecer a necessidade da mesma e solicita que o
49 Conselho Deliberativo seja, pemanentemente, infolmado sobre os acontecimentos. Com reÌação
50 aos demais assuntos, verilìcou que as principais matédas já haviam sido discutidas nesta reunião.
5l "4 - Dívidâ dâ Patrocinadora". Indagada pelo Sr. Presidente do Colselho, a Sra. DjretoÌa
52 Fílanceim informou que até o presente momento há apenas uma pÍÌrcela em atraso. Na
53 opoÌlÌmidade, informou aos presentes que, confome deteminação da PREVIC, a FACEPI
54 recebeu da Patrocinado8 os valores referentes aos encargos e multas gerados pelos atrasos do
55 pagamento das despesas administativas. "6 - Rendimentos da Fundação". Ainda indagada
56 pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira, disse que ainda permanece com a posição de
5'7 ort!Ìbro/2013, porém, para a próxima reunião apresentará novas infonnações. Disse ainda que a
58 expectativa é de nelhora nos próximos meses. E nada mais havendo a tatar, o Sr. Presidente
59 deu por encenada a reunião, autorizando a lavratua da preseDte ata, que após lida e julgada
60 conforme, vai assinada por mim, SecretáÌia e pelos Conselheiros, para que possa produzir seus
61 juridicos e legaìs efeitos. Teresina, 18 de dezembro de 2013.
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