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diasdo mês de dezembrodo ano doisniÌ e treze,às qüinzehoras,na sededa
1 Aos dezesseis
os memblosda Diretoda
ordinariamente
2 FACE?I.sitrÌadaà Rua saníaLuzia 910,reuniram-se
Social FACEPI:O Sr' Robefi SoaresMaíins
3 Executivada FundaçãoCepisade Seguridade
4 Cavalcante Presidente,o sr. Benício olímpio de Melo Neto Diretor Administrativo e de
5 Beneficiose a Sra.Lídia FranciscaFalcãocarvalho Airemoraes Diretora Financoira.Àpós os
abordouo primeiroitem da pautal"l - Auditoria
iniciais,o Sr. Prcsìdente
6 curnpnmentos
paradar
veio à pautaapenas
informandoqueo assunto
7 InteÌnâ da Pâtrocinâdora".Prosseguiu
-8coúecimentoque'nestadata,aFACEPIrecobeuaCT/CAD-011/2013,dandoinícioàabelt
soìicìtouquecada
o Sr. presidente
Na opodunidade
9 de tÌabalhodc Àuditoriada Patrocinadora.
10 Diretoria ficasse atenta às responsabilidadesinefentes a cada área de atuação a fim de
11 cumprirÍento dos pmzos estipuÌâdos Prosseguìuinfomando da imporlância de dar
clo assuÌÌtoao conselho Delibcrativoda Fundação.Feitos os registros,foi
12 conlÌecimento
o próximoitem dâpauta:"2 - Apreciaçãodaspropostasde âuditoria contábilpara
13 abordado
a SIa DiretoraFinanceirainlòrmouqueo
pelo Sr' Presidente,
1zl o exercíciode 2013.".Ìndagada
informando
Prosseguiu
€stásendofeitopeloBruno,gercnledacoúabìlidadc.
deseleção
15 processo
(quatro)
atendimeÍtos'
04
obtiveramapenas
enviadas
depropostas
16 quedas05 (cinco)solicìtações
com fundosde pensão,
a
experiência
foram
obseÍadas
recebidas,
17 Denheas quato propostas
como SI. BILrÌro.
que
em
convetsa
disse
Dandocontinúdade,
preçose co;diçõesde pagamento.
lg
o menorvalor,úão
quea empÌesa
Controller,a queaprescntou
19 à mesmodissequefoi observado
infomandoqueas
PlosseguiLr
com Fundosde Pensão.
de experiência
câÌacterísticas
20 alemonshou
porém'em
custossemelhanles,
apresentanm
PHF Auditorese FerreiraAssociados'
2l
empresas
as
melhores
apresentou
Aüditores
PHF
22 temos de expedênciae forma de pagamentoa empresa
23 condições.Tendo isto, após aniilise e apreciaçãodâs propostâsben como pelas inÍòÌ1nações
24 prestadaspela Diretora Financeir4 a Diretoria Executivada FACEPI aprovoupor, unanimidade,
-.5
IHF Auditores pâra a realizaçãode auditoria contábiÌ da F'ndação referenteao
ã
"rrlpr"ru
de 2013. Após decisão.os Diretoressolicitaramapreciaçãoe aprovaçãofinaÌ do
26 exerc?cio
21 ConselhoDeliberativo,se âssimentender.
"3 - Auditoria Atuârial nos PlanosBD e CV da
28 FACEPI.' Indagadopelo Sr' Pfesidente,o Sr' Diretor Adm. e de BeneficiosressaÌtoua
29 impoÍância dâ Ìealizaçãode r.rmaâüditoriaatuarialnos planosda FurÌdaçãoDisseque o ideaÌ
30 seriaumaauditoriada épocado saldamentoâté os dias atuaise sugefilrque a mesmafosseÍèita
dissequeconcordacom o
A Sra.DiretoraFinanceira
31 por ouhaempresade serviçosatua.dais.
32 birctor Adm. e de BeíeÍicios e informou que o serviçojá estácomtemplailono Orçamentopara
e solicitouqueparao próximoano,
com a sugestão
tambémconcordoü
33 2014.O Sr. Presidente
,,,1
Aprovaçãoda Política de Investimentosdos
34 sejan tomadasas devidasprovidências.
35 PianosBD (BeneÍicioDefinido)2014'CV (ContribuiçõoVâriável) 201'1e PGA (Plânode
36 GestãoAdministrativa) 2014i Orçamentopara o exercíciode 2014"' IndagadapeÌo Sr'
37 Presidente,a sra. DiretoraFinanceirainfomou queasPolíúcasde InvestimentospaÉ o exelcício
3g de 2014, foram devidamenleelabrjradascolÌr o auxíljo da nova consultoria Financeira,fusk
39 oÍfice. Disse que âs mesmâsjá contemplama atualizaçãodo Estudo de ALM realizadopela
pala
daPatrocìnadol.aÍentaÌldo
de Desligamento
e osieflexosgemdospeÌoPrograma
40 Fundação
já
pelo
de
Comitê
iniormardoqueas Pl's loranÌarìalisadas
41 a Legi;hçãopeúnente.Prosseguiu
42 lnvestimentosda Furdação que avaliaram as mesmasde forma positiva e rccomendalna
' -a /,2.
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43
44
45
46
47
48
49
50
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52
53
54
55
56
57
58
Á9
0
61
62
63
64

por pârteda DiretorìaExecutivae ConselhoDeliberativoda FACEPI.O Sr' Diretor
aprovação
dasPolíticas,quea DEX se
Adm. e de BeneficiosugeriuqueparauÌÌ melhoracompaúamento
concordaram
Os presentes
a fim de anâisedosrelatóriosdisponibilizados.
reúnamensalmente
Dirctora
Finânceira
as
PI's,
a
Sra
sobre
apo!Ìtada.Após as considerações
com a sugcstãíJ
parao exercíciode 2014.Prossegúulembrandoqueo mesmojá havia
o Orçamento
apresentou
sido analisadoe discutido pela DEX, e que pa€ essemomentopropõe a aprovaçãoApÓsa
os presentesmanifestaÌamsatisfaçdocom as inÍòlmações
e devidasconsiderações)
apresentação
prestadas.Dessaforma, hcou decido pela Diretoria Executiva da FACEPI, â aprovaçãoda
dosPlanosBD (BeneficioDefinido)2014,CV (ContibúçãoVadável)
Políticade Invesúmentos
pala 20Ì4. O Sr' Presidente
2014e Orçamento
2014e PGA (Planode GestãoAdministrativa)
solicitouque a decisãoda DiretoriaExecutivasejaremetidaao ConseihoDeiiberaúvopara
apreciaçãoe aprovação,se assim entender' Na oportunidade,a SÌâ Djretora Financeira
aos demaisDiretoreso relatóriode inventáriodos bens móveis (servíveise
apresentou
da PREVIC"' O Sr' Presidente
pelacontabilidade"5 - Fiscalização
inseÌïíveis)apresentado
lembrou que confome coúecimento dos demais Diretores a FACEPI recebeuo oïïcio no
informandoqueo prazopara
de 13de novembrode 2013.Prosseguiu
165/2013IERPE/PREVIC,
poltanto, soÌicitou
o atendimentodas deteminações elencadasno oficio é até 0310112014,
providênciasa fim de que o mesmo seja atendidodenbo do prazo estipuìado.E nada mais
Lavendoa tratar,o Sr, Presidentedeu por enceradaa reunião,autorizandoa la\tatuÌa da
presenteata, que após lida e julgada conforme,vai assinadapor miln, Secretiiriae pelos
Diletorcs,paraquepossaproduzirseusjurídicose legaisefeitosTeresina,16 de dezembrode
2013.
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