
ATA N" I1l2013 DA RELIì,IIÃO ORDINÁRIA DA
DIRL, IORTA LXt  CUTIVA DA FL] \ ]DAÇÀO
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL FACEPI
REALIZADA NO DIA 25 / I 1 12013.

1 Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, às quinze horas, na sede da

2 ËACEPI, situada à Rua SaDta Luzia 910, reuniram-se ordina amente os membros da Dteto a

3 Executivâ .ìâ FÌrndação Cepìsa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr' Robert Soares Martins
4 Cavalcante PÌesidente, o Sr. Ber,ício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo e de

5 Beneflcios e a Sra. Lidia Francisca Falcão CarvaÌho Airemoraes - DiretoÌa Financeira Após os
6 cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou ô primeiro item da pauta: "1 - Pagamento para

7 regularização de transferôncia do imóvel da Av. Barâo de Gurgueiâ"' lndagada pelo Sr'
--8 Presìdente a Sra. Direton Financeira infolmou que conforme decisão do conselho Delibelativo

! rla FACEPI, registrada na ata da rcuniâìo ordinária datada de 30/05/2003' o imóvel da Av Barão

10 de Gurguéia foi vendjdo, porém, ainda não havia sido regularizada a transferência, devido aos

11 trâmites junto à Prefeitura de Teresina Prossegúu informando qúe na época a DEX contratou
12 despachante para acomparúamento do proccssr.r, dessa forma hnalizado os trâmites lcgais dcverá

13 ser pago ao mesmo o vaÌor de R$ 3 500,00. O Sr. Presidente, disse que o assunto veio à pauta a
14 fim de regularização e decisão fúlal por paÍe da DEX. Diante do fato exposto, a DEX concordou,
15 por unanimidade, com o pagamenÍo do despachante, a Íìm de reguÌarização do processo A Sra'
16 biretora Financeira informou que paÍa maioÌ€s esclarccimentos lbi elaborada a Nota Técnica no

l'7 O9l20l3 (em anexo), justiÍìcando a maGria. Feitos os registros, o Sr. Prcsidente abordou o
18 póxíno item da pauta: "2 - Oficio no Ió5/2013/-!IRPE/PR3'VIC". Prossegúu int-oÌmando que

19 o referido offcio foi recebido no dia 1811112013 e faz referência ao relatório de fiscalização n'

20 11/2012,8RPE,?REVIC. Disse que o órgão Fiscalizador considerou como não atendidas âs
21 respostas enviadas pela FACEPI. Prosseguiu informando que para fins de pronto atendìmento, o

22 ofiiio em comento já foi devidamente encamiúado aos Conselheiros Deliberativo e FiscaÌ, bem
23 como para os consultores da Fundação Em analise dos assuntos apontados pela Fiscalização, o
21 Sr. Présidente destacoü a respeito do item relerente ao Plano de Custeio da Fundação onde que

.--5 
1'oi questionada a faÌta de cobrança das multas e enc.Ìrgos referentes às despesas administrativas.

,t6 Disse que segundo a PRXVTC, a FACEPI deverá fazer o levanlamento e a cobrança junto à
2.7 Patrocinadora dos encargos referentes aos pagamentos em ahaso das despesas administrativas,
28 considerando o período prescricional. Dessâ fomra, disse que será dado conhecimento à
29 Patrocinadora a Iìm de que sejam tomadas âs devìdas providencias O SÌ- Presidenle sugeriu que

30 a paÌlir do presente momento, deverão ser cobrados os atrasos a contar de 10 (dez) dias âpós o

31 vencjmento da parceÌa. Os presentes concordâram com o Sr. Presìden1e. Na opohnidade' o Sr'
32 Diretor Adm. e dc Bcncffcios sugeriu encontros constantes com o replesentante da Pâhocíladora

33 na FACEPI, o Sr. Valdenrique Tones. Disse qÌre os encoútros são de suma impoíância, a hm

34 Drestar infomações sobre a Fundação. Os Direlores concord.f.Ìm com a sugestão apontada Os

35 demars assuntos do offcio forarn devidalleffe discütidos peÌos prcscntcs. Assim, o Sr' Presidente
36 solicitou acompaúamento por pafie dos Diretores, de acordo com a responsabiìidade inercnte a
37 cada rÍea de atuação, observândo os prazos deteminados pela PREVIC "3 - Carta cobrança
38 do âtuário da Fundação." o Sr. Presidente fuformou que a rclcrida caúa trata-sE da cobrança de
39 sewiços solicitados pela Ftmdação, principalmente, referente ao período sem PIârÌo. Por entender
40 que os serviços solicitados não faziam pafie do objeto do contrato fimado entre esta Fundação e
4l a ConsuÌtoria, o atuário encaminhou úa coneio eleüônico a cafia com os devidos valorcs e cópia

42 dos trabalhos. A Sra. Diretora Financeira sugeriu que losse elabomda uma nota técniça
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43 explicativâ para compor processo juotaÌÌÌerÌtç conl os comprovantcs dos tÌabalhos reaÌizodos e

44 que justifique o pagamento. AirÌda com relação ao assuúo' informou que para o çorrente ano não

45 possui Otçutnento pura tal despesa e sugedu negociação .jynto a9 anTno que seja efetuado o

46 pagamento para a segunda quinzena de janeiro de 2014 O Sr' Presidente solicitou que o Sr'

47 bútor adtn. e de Beneficios comunique ao atuário e que na oportunidade faça as cobranças dos

48 demais habaÌhos solicitados. '!4 - Prestação de infomações aos participantes a ser realizado

49 em 06n2t2013,'. o sr. Presidente informou que a intensão é estaÍ na Patrocinadola e plestal

50 esclarecimentos, pÌiDcipalmente sobre os 102 (cento e dois) paÍicipanles considelados no dsco

5l iminente. O Sr. Diretor Adm. e de Beneficios sugeriu que no momento da prestação de

52 infomações tivesse a atuação de um moderador, a Íìm de que se tenha un melhor contÌole

53 quanto ás indagações que serão levantadas. O Sr. Presidenle concordou que a sugestão e disse

54 q,re será verificada a possibilidade de participação do Sr. Valdenrique Tones "5 - Instrução

55 úormativa no 05/2013, de lo de novembro de 2013". O Sr. presidenle disse que o assunto veio

56 à pâüta apenâs para dar coúecimenlo que a refedda instÌüção dispõe sobre os prccedimentos a

57 
""."- 

oú""*odo" pelss entidades fechadas de previdência complemel'ìtaÌ na diwÌgâção de

58 informações aos participaDtes e assistidos. Prosseguiu soiicitando melhor análise da referida

J9 instrução, principalmente, no que diz respeito aos artigos 10, 11 e 1zl atentando paÌa os prazos

,0 deteÌminados. Na opoÍulidade informou quc postcriormente será agendada reunião para tlatâÌ

61 especificamente do assunto. Os presentes concordatam com a sugestão apontada' "6 - Resolução

62 o; ,t2?5, d" 3l de outubro tle 2013"' O Sr. Presidente informou que a presente altera a

6 jResoÌuçãon.3792 'de24desetembrode2009,qucd ispõesobreasd i re tdzesdeap l icaçãodos
64 recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdêucia

65 complemúar. A Sra. DiÌetora Financeira inlbrmou que já estão sendo providenciadas as

66 adequações à nova Resolução tânto no Mapeamento de Processo, quanto nas Politicas de

67 lnvesrimento para 2014. ..7 _ Apreciaçâo dâs Atas, ordináriâ nô 1ll2013 do Conselho Fiscal e

68 ordinária no 09/2013 do conselho Deliberativo". com relação à atâ ordinfuia do conselho

69 Deliberativo. os Diretores lembraram que já houve manifestaçiio dos mesmos, confolme legisÚo

10 na ata n" 05/2013 da reunião extraordinária da DEX. Na oporrunidade o sÌ. Plesidente ìembroÌr

71 que as solicitações feitas pelo Conselho Deliberativo dependem das informações que deverão ser

72 pìestadas pelo âtuário dâ Fundação, porém, informou que todos os esforços estão sendo

73 envìdados para o atendimento dentro do prazo solicitado. sobre â a1a do conselho FiscaÌ, os

14 Diretores ÌessaltaÌam cÌue o referido conselho solicitou providências cÌuanto ao rccadaslÌamento
'.5 dos pafiicipantes ativoi e assistidos da Fundação. O Sr. Presidente solicitou do Sr. Diretor Adm. e

-5 de Éeneficios um levantamento preciso do quejá foi feito até o prcsente momento e que seia

/7 definido um prazo parâ a concìusão do trabalho. Com rcìação aos teinanìentos' o Sr' PresidenG
,7g disse que sú verificada a possibilidade de ser acrescido mais cursos voltados aos conseÌheiros.

ig O Sr. iresidente disse ainda que os Conselheiros indagaram sobre a posição da DEX referente à

B0 Mânifestoção do Conselho FiscaÌ Prossegúu dizendo clue â DiÌelorja aguaÌda a posição do

8l Conselho Deliberativo, porém, as principais providências já estão sendo adotadas a fim
g2 atendimento às recomendações apontadas no relalório do 1" semestÌe/2013. Disse ainda que a

33Dj re to r iaçs tá fazendoosdev idosacompaÌúamentosequeâpósofechamento ,serádado
g4 coúecimento ao conselho Fiscal. outro assunto discutido na retmião do conselho Fiscal diz
g5 respeito ao orçamento pâÌa 2014. Indagada pelo sr. PÌesidente â sra. Direlora disse que está no

86 aguardo das previsões para o próxirno alro Para o fechâmento. Dissc ainda que logo após o será
g.7 dado coúecimento aos conselhos e solicitada a aprovação do mesmo se assim for entendido.
gg Ainda com relação à ata, o sr. Presidente confirmou a infomação de que dois dos Diretores da

89Fundaçãoade l i ramaoProgümâdeDes l igamentodaPat loc i l Ìadora 'poÉÌ ì ì , con- Ì re Ìaçãoao
90 assuntó, a própria Pahocinadora esta tratando das devidas providências "8 - Dívida da
g1 patrocinadora", Indagada pelo sr. Presidente, a sra. Diretora FiÌÌânceila inlbmou que até o

92 presente momento há, em ahaso, 01 (uma) parcela de cada contato € 02 (duas) parcelas das

93 ãespesas administrativas. "9 - Rendimentos da FACtrPI". A Sra. DiretoÉ Financeira
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apresentou o acompanìamento dos rcndimcnlos do corente ano, falou que ernbora a economta
esteja apresentando progressos significativos, peÌlnanece abaixo da expectativa. E nada mais
havendo a tÉtar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lawatura da
prcsente ata, que após lida e julgada confoÌ:rne, vai assi[ada por minr, Secretlíria e peÌos
Dirctores, paÌa que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 25 de noveJnbro de
20 8 .
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