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Aos dezesseis dias do Ines de maio de dois mil e treze, as quatorze horas e quatro minutos, na Sala 
de Reunioes do Institute, em Reuniao Ordinaria, verificado o quorum, reuniram-se os seguintes 
membros do Conselho Fiscal do FAPS: Marcos Antonio da Silva, ClOvis Jose Triches, Ricardo 
Vandreo Betto, Natalia Adriana Michelon, Horacio Moreira Bueno Filho, Eliane Stedile Busellato, 
Maria Cristiane Vieira da Silva e Janice Pezzi Fich. A ausencia da Conselheira Joice Nara Verdi foi 
justificada. Foram convidados a participar desta reuniao o Diretor Administrativo do FAPS, Sr. Joao 
Batista Moreira da Rocha, e o atuario do Institut°, Sr. Jose Guilherme Fardin. 0 Presidente do 
Conselho, Sr. Marcos Antonio da Silva, iniciou a reuniao sugerindo que a pauta seja alterada tendo 
em vista que o atudrio do Institute veio ao PAM para apresentar o Calculo Atuarial do FAPS 
referente ao ano de 2012 (dois mil e doze), corn a apresentacao de alguns cenarios possiveis para 
solucionar os problemas atuais. A pauta aprovada por unanimidade 6: apresentacao do Calculo 
Atuarial do FAPS 2012 (dois mil e doze) e assuntos gerais. Ap6s foi passado para o primeiro ponto 
da pauta que se refere apresentacao do Calculo Atuarial do FAPS 2012 (dois mil e doze) Fardin 
apresentou dois modelos, onde o primeiro nao tem aumento inicialmente e o segundo apresenta um 
aumento no inicio. Marcos questionou o Fardin o porque nao foi informado o problema de caixa que 
o FAPS estava enfrentando anteriormente tendo em vista que no ano passado apresentou quatro 
meses negativos, ou seja, 1/3 (urn terco) do ano, esse tempo é urn indicativo considerevel que 
deveria ter sido levado em conta. Fardin disse que no ano passado ele informou o Conselho 
Deliberativo do FAPS da necessidade de um aumento de aliquota e que os membros do Conselho 
nao solicitaram urn estudo mais aprofundado, em tempo, que os membros do Conselho ficaram 
cientes para tomar as providencias necessaries. Ele afirmou tambem que havia avisado, 
verbalmente, a Direcao anterior do Institute do problema de caixa antes da apresentacao realizada 
em maio de 2012 (dois mil e doze). Fardin ficou de encaminhar para os Conselheiros as laminas que 
foram apresentadas hoje. Nos assuntos gerais: 1°. Joao Batista entregou o olio° n° 156/2013 (cento 
e cinquenta e seis barra dois mil e treze), datado de 15 (quinze) de maio do corrente, que responde 
aos questionamentos realizados no oficio 113/2013 (cento e treze barra dois mil e treze), datado de 
18 (dezoito) de abril do corrente, emitido por este Conselho. 2°. Em relacao ao oficio 001/2013 (urn 
barra dois mil e treze), datado de 02 (dois) de maio do corrente, emitido por este Conselho, foi 
informa 'ue o mesmo gerou o Processo Administrativo de no 215/2013 (duzentos e quinze barra 
dois it a reze). Foi lembrado aos Conselheiros que o mesmo se refere a regularizagao das 

dos =rvidores cedidos para outros Orgaos. Nada mais havendo a relater eu, Marcia de 
resente ata que sera assinada por mim e pelos demais presentee. rkoc‘ pKAU3p 
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