ATA N" I1l2013DA RELIì,IIÃOORDINÁRIADA
D I R L , I O R T AL X t C U T I V A D A F L ] \ ] D A Ç À O
CEPISADE SEGURIDADESOCIAL FACEPI
REALIZADA NO DIA 25/ I 112013.
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Aos vinte e cinco dias do mês de novembrodo ano dois mil e treze,às quinzehoras,na sededa
ËACEPI, situadaà Rua SaDtaLuzia 910, reuniram-seordina amenteos membrosda Dteto a
Social- FACEPI:O Sr' RobertSoaresMartins
Cepìsade Seguridade
Executivâ.ìâ FÌrndação
Cavalcante PÌesidente,o Sr. Ber,ício Olímpio de Melo Neto - Diretor Administrativo e de
Beneflciose a Sra.Lidia FranciscaFalcãoCarvaÌhoAiremoraes- DiretoÌa FinanceiraApós os
abordouô primeiroitemdapauta:"1 - Pagamentopara
iniciais,o Sr.Presidente
cumprimentos
regularizaçãode transferônciado imóvel da Av. Barâo de Gurgueiâ"' lndagadapelo Sr'
Presìdentea Sra.Direton Financeirainfolmou que conformedecisãodo conselho Delibelativo
rla FACEPI,registradana ata da rcuniâìoordináriadatadade 30/05/2003'o imóvel da Av Barão
de Gurguéiafoi vendjdo,porém, ainda não havia sido regularizadaa transferência,devido aos
trâmitesjunto à Prefeiturade TeresinaProssegúuinformandoqúena épocaa DEX contratou
dessaforma hnalizadoos trâmiteslcgaisdcverá
do proccssr.r,
paraacomparúamento
despachante
dissequeo assuntoveioà pautaa
serpagoao mesmoo vaÌorde R$ 3 500,00.O Sr.Presidente,
fim de regularizaçãoe decisãofúlal por paÍe da DEX. Diantedo fato exposto,a DEX concordou,
a Íìm de reguÌarizaçãodo processoA Sra'
por unanimidade,com o pagamenÍodo despachante,
lbi elaboradaa Nota Técnicano
biretora Financeirainformou que paÍa maioÌ€sesclarccimentos
justiÍìcando
registros,
o Sr. Prcsidenteabordouo
Feitos
os
a maGria.
O9l20l3(em anexo),
póxíno item da pauta:"2 Oficio no Ió5/2013/-!IRPE/PR3'VIC".Prossegúuint-oÌmandoque
e faz referênciaao relatório de fiscalizaçãon'
o referido offcio foi recebidono dia 1811112013
Disseque o órgão Fiscalizadorconsideroucomo não atendidasâs
11/2012,8RPE,?REVIC.
respostasenviadaspela FACEPI. Prosseguiuinformandoque para fins de pronto atendìmento,o
ofiiio em comentojá foi devidamenteencamiúado aosConselheirosDeliberativoe FiscaÌ,bem
comopara os consultoresda FundaçãoEm analisedos assuntosapontadospela Fiscalização,o
Sr. Présidentedestacoüa respeitodo item relerenteao Plano de Custeioda Fundaçãoondeque
administrativas.
1'oiquestionadaa faÌta de cobrançadasmultase enc.Ìrgosreferentesàs despesas
junto à
e
a
cobrança
Disse que segundoa PRXVTC,a FACEPI deveráfazer o levanlamento
Patrocinadorados encargosreferentesaos pagamentosem ahasodas despesasadministrativas,
à
o períodoprescricional.Dessâfomra, disse que será dado conhecimento
considerando
que
a Iìm de que sejamtomadasâsdevìdasprovidenciasO SÌ- Presidenlesugeriu
Patrocinadora
a paÌlir do presentemomento,deverãoser cobradosos atrasosa contarde 10 (dez) dias âpóso
Na opohnidade'o Sr'
com o Sr. Presìden1e.
concordâram
da parceÌa.Os presentes
vencjmento
Diretor Adm. e dc Bcncffciossugeriuencontrosconstantescom o replesentanteda Pâhocíladora
na FACEPI, o Sr. ValdenriqueTones. DisseqÌre os encoútrossãode sumaimpoíância, a hm
Drestarinfomações sobrea Fundação.Os Direloresconcord.f.Ìmcom a sugestãoapontadaOs
Assim,o Sr' Presidente
peÌosprcscntcs.
do offcio forarndevidalleffediscütidos
demarsassuntos
inercntea
solicitouacompaúamentopor pafie dosDiretores,de acordocom a responsabiìidade
cobrança
pela
Carta
PREVIC
os prazosdeteminados
observândo
"3
cadarÍea de atuação,
da
cobrança
de
fuformouquea rclcridacaúatrata-sE
do âtuárioda Fundação."o Sr.Presidente
sewiçossolicitadospela Ftmdação,principalmente,referenteao períodosemPIârÌo.Por entender
queos serviçossolicitadosnão faziampafie do objeto do contratofimado entreestaFundaçãoe
úa coneioeleüônicoa cafiacomos devidosvalorcse cópia
o atuárioencaminhou
a ConsuÌtoria,
dos trabalhos.A Sra. Diretora Financeira sugeriu que losse elabomda uma nota técniça

s-F

k

e
dos tÌabalhosreaÌizodos
juotaÌÌÌerÌtç
conl os comprovantcs
43 explicativâparacomporprocesso
44 quejustifique o pagamento.AirÌda com relaçãoao assuúo'informouqueparao çorrenteanonão
45 possuiOtçutnentopura tal despesae sugedunegociação.jynto a9 anTno que seja efetuadoo
solicitouque o Sr'
paraa segundaquinzenade janeirode 2014 O Sr' Presidente
46 pagamento
ascobrançasdos
faça
47 bútor adtn. e de Beneficioscomuniqueao atuárioe que na oportunidade
'!4
48 demaishabaÌhossolicitados. - Prestaçãode infomaçõesaosparticipantesa ser realizado
49 em 06n2t2013,'.o sr. Presidenteinformou que a intensãoé estaÍ na Patrocinadolae plestal
no dsco
pÌiDcipalmente
sobreos 102(centoe dois)paÍicipanlesconsidelados
50 esclarecimentos,
prestação
de
da
que
no
momento
5l
iminente.O Sr. Diretor Adm. e de Beneficiossugeriu
a Íìm de que se tenhaun melhorcontÌole
52 infomaçõestivessea atuaçãode um moderador,
53 quantoás indagaçõesque serãolevantadas.O Sr. Presidenleconcordouque a sugestãoe disse
do Sr. ValdenriqueTones "5 - Instrução
de participação
54 q,reseráverificadaa possibilidade
presidenle
veio
dissequeo assunto
55 úormativa no 05/2013,de lo de novembrode 2013".O Sr.
56 à pâütaapenâspara dar coúecimenlo que a refeddainstÌüçãodispõesobreos prccedimentosa
na diwÌgâçãode
oú""*odo" pelss entidadesfechadasde previdênciacomplemel'ìtaÌ
57
""."soiicitandomelhoranáliseda referida
Prosseguiu
e assistidos.
aos participaDtes
58 informações
paÌaos prazos
no quediz respeitoaosartigos10, 11 e 1zlatentando
principalmente,
J9
instrução,
Na opoÍulidade informou quc postcriormenteseráagendadareuniãoparatlatâÌ
deteÌminados.
,0
apontada'
coma sugestão
concordatam
"6 - Resolução
Ospresentes
do assunto.
61 especificamente
informouque a presentealteraa
62 o; ,t2?5,d" 3l de outubro tle 2013"' O Sr. Presidente
6jResoÌuçãon.3792'de24desetembrode2009,qucdispõesobreasdiretdzesdeaplicação
64 recursos garantidoresdos planos administradospelas entidades fechadas de previdêucia
as
65 complemúar. A Sra. DiÌetora Financeirainlbrmou que já estãosendoprovidenciadas
de
quanto
Politicas
nas
Processo,
à nova Resoluçãotânto no Mapeamentode
66 adequações
para2014...7 _ ApreciaçâodâsAtas,ordináriâ nô 1ll2013 do ConselhoFiscale
67 lnvesrimento
68 ordinária no 09/2013do conselhoDeliberativo". com relaçãoà atâ ordinfuiado conselho
69 Deliberativo.os Diretoreslembraramquejá houvemanifestaçiiodosmesmos,confolmelegisÚo
10 na atan" 05/2013da reuniãoextraordináriada DEX. Na oporrunidadeo sÌ. PlesidenteìembroÌr
quedeverãoser
dasinformações
dependem
Deliberativo
feitaspeloConselho
71 queassolicitações
72 pìestadaspelo âtuário dâ Fundação,porém,informou que todos os esforçosestãosendo
73 envìdadospara o atendimentodentro do prazo solicitado. sobre â a1ado conselho FiscaÌ, os
14 DiretoresÌessaltaÌamcÌueo referido conselho solicitou providênciascÌuantoao rccadaslÌamento
'.5
solicitoudo Sr.DiretorAdm.e
O Sr.Presidente
daFundação.
ativoi e assistidos
dospafiicipantes
-5
precisodo quejá foi feito até o prcsentemomentoe que seia
de Éeneficiosum levantamento
do trabalho.Comrcìaçãoaosteinanìentos'o Sr' PresidenG
/7 definidoum prazoparâa concìusão
,7g dissequesú verificadaa possibilidade
maiscursosvoltadosaosconseÌheiros.
de seracrescido
O Sr. iresidente disseaindaque os Conselheirosindagaramsobrea posiçãoda DEX referenteà
ig
do ConselhoFiscaÌ Prossegúudizendoclueâ DiÌelorja aguaÌdaa posiçãodo
B0 Mânifestoção
8l
Conselho Deliberativo, porém, as principais providênciasjá estão sendo adotadasa fim
Disseaindaque a
g2 atendimento
no relalóriodo 1" semestÌe/2013.
apontadas
às recomendações
33DjretoriaçstáfazendoosdevidosacompaÌúamentosequeâpósofechamento,serádad
g4 coúecimento ao conselho Fiscal. outro assuntodiscutidona retmiãodo conselho Fiscal diz
â sra. Direloradissequeestáno
g5 respeitoao orçamentopâÌa2014.Indagada
pelo sr. PÌesidente
Dissc
aindaquelogo apóso será
parao próxirnoalroParao fechâmento.
86 aguardodasprevisões
g.7 dado coúecimento aos conselhose solicitadaa aprovaçãodo mesmose assimfor entendido.
gg Aindacomrelaçãoà ata,o sr. Presidente
confirmoua infomaçãode quedoisdosDiretoresda
89FundaçãoadeliramaoProgümâdeDesligamentodaPatlocilÌadora'poÉÌìì,con-ÌreÌaçã
esta tratandodas devidasprovidências"8 - Dívida da
90 assuntó,a própria Pahocinadora
g1 patrocinadora",Indagadapelo sr. Presidente,
a sra. DiretoraFiÌÌânceilainlbmou que até o
92 presentemomentohá, em ahaso,01 (uma) parcelade cada contato € 02 (duas)parcelasdas
93 ãespesasadministrativas."9 - Rendimentos da FACtrPI". A Sra. DiretoÉ Financeira

91
95
96
97
98
99

apresentouo acompanìamentodos rcndimcnlosdo corente ano, falou que ernboraa economta
estejaapresentandoprogressossignificativos, peÌlnaneceabaixo da expectativa.E nadamais
havendoa tÉtar, o Sr. Presidentedeu por encerradaa reunião, autorizandoa lawatura da
prcsenteata, que após lida e julgada confoÌ:rne,vai assi[ada por minr, Secretlíriae peÌos
de
Dirctores,paÌaquepossaproduzirseusjurídicose legaisefeitos.Teresina,25 de noveJnbro
2 08 .
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