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CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL FACEPI
REALIZADA NO DI A 16112/ZO,I3.

1 Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano dois niÌ e treze, às qüinze horas, na sede da

2 FACE?I. sitrÌada à Rua sanía Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os memblos da Diretoda

3 Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr' Robefi Soares Maíins

4 Cavalcante Presidente, o sr. Benício olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo e de

5 Beneficios e a Sra. Lídia Francisca Falcão carvalho Airemoraes - Diretora Financoira. Àpós os

6 curnpnmentos iniciais, o Sr. Prcsìdente abordou o primeiro item da pautal "l - Auditoria

7 InteÌnâ da Pâtrocinâdora". Prosseguiu informando que o assunto veio à pauta apenas para dar

-8coúec imentoque 'nes tadata ,aFACEPIrecobeuaCT/CAD-011/2013,dando in íc ioàabe l tu ra
9 de tÌabalho dc Àuditoria da Patrocinadora. Na opodunidade o Sr. presidente soìicìtou que cada

10 Diretoria ficasse atenta às responsabilidades inefentes a cada área de atuação a fim de

11 cumprirÍento dos pmzos estipuÌâdos Prosseguìu infomando da imporlância de dar

12 conlÌecimento clo assuÌÌto ao conselho Delibcrativo da Fundação. Feitos os registros, foi

13 abordado o próximo item dâ pauta: "2 - Apreciação das propostas de âuditoria contábil para

1zl o exercício de 2013.". Ìndagada pelo Sr' Presidente, a SIa Diretora Financeira inlòrmou que o

15 processo de seleção €stá sendo feito pelo Bruno, gercnle da coúabìlidadc. Prosseguiu informando

16 que das 05 (cinco) solicìtações de propostas enviadas obtiveram apenas 04 (quatro) atendimeÍtos'

17 Denhe as quato propostas recebidas, foram obseÍadas a experiência com fundos de pensão,

lg preços e co;dições de pagamento. Dando continúdade, disse que em convetsa com o SI. BILrÌro.

19 à mesmo disse que foi observado que a empÌesa Controller, a que aprescntou o menor valor, úão

20 alemonshou câÌacterísticas de experiência com Fundos de Pensão. PlosseguiLr infomando que as

2l empresas PHF Auditores e Ferreira Associados' apresentanm custos semelhanles, porém' em

22 temos de expedência e forma de pagamento a empresa PHF Aüditores apresentou as melhores

23 condições. Tendo isto, após aniilise e apreciação dâs propostâs ben como pelas inÍòÌ1nações
24 prestadas pela Diretora Financeir4 a Diretoria Executiva da FACEPI aprovou por, unanimidade,
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IHF Auditores pâra a realização de auditoria contábiÌ da F'ndação referente ao

26 exerc?cio de 2013. Após decisão. os Diretores solicitaram apreciação e aprovação finaÌ do
21 Conselho Deliberativo, se âssim entender. "3 - Auditoria Atuârial nos Planos BD e CV da

28 FACEPI.' Indagado pelo Sr' Pfesidente, o Sr' Diretor Adm. e de Beneficios ressaÌtou a

29 impoÍância dâ Ìealização de r.rma âüditoria atuarial nos planos da FurÌdação Disse que o ideaÌ

30 seria uma auditoria da época do saldamento âté os dias atuais e sugefilr que a mesma fosse Íèita

31 por ouha empresa de serviços atua.dais. A Sra. Diretora Financeira disse que concorda com o

32 birctor Adm. e de BeíeÍicios e informou que o serviço já está comtemplailo no Orçamento para

33 2014. O Sr. Presidente também concordoü com a sugestão e solicitou que para o próximo ano,

34 sejan tomadas as devidas providências. ,,,1 - Aprovação da Política de Investimentos dos

35 Pianos BD (BeneÍicio Definido) 2014' CV (Contribuiçõo Vâriável) 201'1 e PGA (Plâno de

36 Gestão Administrativa) 2014i Orçamento para o exercício de 2014"' Indagada peÌo Sr'

37 Presidente, a sra. Diretora Financeira infomou que as Políúcas de Investimentos paÉ o exelcício

3g de 2014, foram devidamenle elabrjradas colÌr o auxíljo da nova consultoria Financeira, fusk

39 oÍfice. Disse que âs mesmâs já contemplam a atualização do Estudo de ALM realizado pela

40 Fundação e os ieflexos gemdos peÌo Programa de Desligamento da Patrocìnadol. aÍentaÌldo pala

41 a Legi;hção peúnente. Prosseguiu iniormardo que as Pl's já loranÌ arìalisadas pelo Comitê de

42 lnvestimentos da Furdação que avaliaram as mesmas de forma positiva e rccomendaln a
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43 aprovação por pârte da Diretorìa Executiva e Conselho Deliberativo da FACEPI. O Sr' Diretor
44 Adm. e de Beneficio sugeriu que para uÌÌ melhor acompaúamento das Políticas, que a DEX se
45 reúna mensalmente a fim de anâise dos relatórios disponibilizados. Os presentes concordaram
46 com a sugcstãíJ apo!Ìtada. Após as considerações sobre as PI's, a Sra Dirctora Finânceira
47 apresentou o Orçamento para o exercício de 2014. Prossegúu lembrando que o mesmo já havia
48 sido analisado e discutido pela DEX, e que pa€ esse momento propõe a aprovação ApÓs a
49 apresentação e devidas considerações) os presentes manifestaÌam satisfaçdo com as inÍòlmações
50 prestadas. Dessa forma, hcou decido pela Diretoria Executiva da FACEPI, â aprovação da
5l Política de Invesúmentos dos Planos BD (Beneficio Definido) 2014, CV (Contibúção Vadável)
52 2014 e PGA (Plano de Gestão Administrativa) 2014 e Orçamento pala 20Ì4. O Sr' Presidente
53 solicitou que a decisão da Diretoria Executiva seja remetida ao Conseiho Deiiberaúvo para

54 apreciação e aprovação, se assim entender' Na oportunidade, a SÌâ Djretora Financeira
55 apresentou aos demais Diretores o relatório de inventário dos bens móveis (servíveis e
56 inseÌïíveis) apresentado pela contabilidade "5 - Fiscalização da PREVIC"' O Sr' Presidente
57 lembrou que confome coúecimento dos demais Diretores a FACEPI recebeu o oïïcio no
58 165/2013IERPE/PREVIC, de 13 de novembro de 2013. Prosseguiu informando que o prazo para

Á9 o atendimento das deteminações elencadas no oficio é até 0310112014, poltanto, soÌicitou
0 providências a fim de que o mesmo seja atendido denbo do prazo estipuìado. E nada mais

61 Lavendo a tratar, o Sr, Presidente deu por encerada a reunião, autorizando a la\tatuÌa da

62 presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por miln, Secretiiria e pelos

63 Diletorcs, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos Teresina, 16 de dezembro de
64 2013.
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