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ATA Nº 01/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
REALIZADA NO DIA 19/01/2017. 

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete, às dez horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria 2 
Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, representado 3 
pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (PRE), Lídia Francisca Falcão 4 
Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira (DF) e Amadeu da Silva Barros – Diretor 5 
Administrativo e de Benefícios (DAB). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) 6 
Plano de Ação 2016; II) Recadastramento; III) Atas, ordinária n° 12/2016 do Conselho 7 
Deliberativo e ordinária n° 12/2016 do Conselho Fiscal; IV) Imóveis da FACEPI; V) Comitê 8 
de Investimentos da FACEPI; VI) Estatuto Social da FACEPI; VII) Auditoria Contábil; VIII) 9 
Dívida da Patrocinadora; IX) Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão; X) 10 
Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI; XI) Habilitação do Diretor de Benefícios. 2) 11 
Assuntos para deliberação: I) Programa de Treinamentos para 2017; II) Proposta para cálculo 12 
do capital segurado para o seguro dos participantes do PCV. REGISTROS: I) PRE registrou o 13 
acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI, referente a 2016, fazendo o fechamento do 14 
exercício; II) Sobre o recadastramento, o DAB apresentou a posição referente ao fechamento 15 
de 2016 e informou que boa parte dos participantes ainda não foram recadastrados. A DF 16 
questionou a razão do não cumprimento do determinado pela DEX na sua última reunião de 17 
2016.  Sobre o assunto, o PRE informou que o recadastramento de 2016 deverá ser concluído 18 
em 2017 e reiterou a decisão da DEX, para que seja efetivado o envio das cartas aos 19 
participantes assistidos e para os ativos, lotados na capital, a Fundação deverá localizá-los, 20 
nominá-los, fazer divulgação no site da FACEPI e nos murais da Patrocinadora a fim de 21 
recadastrá-los. III) Sobre as atas, a DEX apreciou os assuntos de maior relevância. Quanto a 22 
ata do Conselho Fiscal, a DF disse que os assuntos discutidos serão registrados no item dos 23 
imóveis da Fundação. Com relação à ata do Conselho Deliberativo, especificamente, quanto a 24 
determinação para que a DEX apresente os comprovantes das cobranças efetuadas da conta n° 25 
1211020102000, a DF informou que o gerente da contabilidade já verificou o solicitado, 26 
inclusive, registrou formalmente de que a evidência existente é somente o registro contábil,  27 
entretanto, como o assunto está sendo verificado no exercício e disse acreditar que os auditores 28 
independentes vejam o assunto. Ainda sobre a referida ata, o PRE registrou que já foi 29 
encaminhado ao CD o nome dos empregados com as respectivas atribuições, de acordo com o 30 
organograma aprovado. Prosseguiu informando que, sobre o status correspondente ao Plano de 31 
Contribuição Variável Flexível (PCV-FLEX), também registrado pelo Conselho, conversou 32 
com o Diretor de Gestão da Patrocinadora e informou a necessidade do assunto ser levado para 33 
discussão junto ao novo presidente da Patrocinadora. Quanto às eleições, PRE registrou que as 34 
informações necessárias já foram formalizadas e aguarda posicionamento da Patrocinadora. IV) 35 
Sobre os imóveis da FACEPI, a DF informou que o prédio situado na cidade de São Paulo 36 
continua desocupado, porém, veem ocorrendo constantes negociações para aluguel ou venda. 37 
Prosseguiu registrando que imóvel é um segmento de investimento que pouco contribui para 38 
agregar valor aos resultados da Fundação. Sobre o imóvel da Av. João XXIII, em Teresina, 39 
registrou que vem a quase um ano tentando resolver a pendência do imóvel, mas, já foi 40 
encaminhada, formalmente, a cobrança dos atrasos referente aos aluguéis, informando ao 41 
locatário que as providências serão adotadas no sentido de fazer cumprir o contrato. A DF 42 
prosseguiu registrando sobre o imóvel da Rua Firmino Pires e informou que ainda não houve a 43 
efetivação da escritura do referido imóvel devido a trâmites burocráticos, porém acredita que a 44 
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questão será resolvida ainda no corrente mês. Ainda sobre os imóveis apresentou o termo de 45 
encerramento enviado pela Patrocinadora, que foi de comum acordo entre os diretores, e os 46 
ajustes de contas do prédio situado no Bairro Dirceu, em Teresina. V) Sobre o Comitê de 47 
Investimentos da FACEPI a DF registrou que aguarda a posição do Conselho Deliberativo, 48 
quanto a proposta de novo regulamento, para que possa buscar nova composição para o referido 49 
órgão. VI) Sobre o Estatuto Social da FACEPI, os Diretores registraram preocupação quanto a 50 
demorara na aprovação por parte da Patrocinadora. VII) A DF registrou que no período de 23 a 51 
27/01/2017, os auditores da empresa PHF, estarão na Fundação para conclusão dos trabalhos de 52 
auditoria contábil referente fechamento do exercício de 2016. VIII) A DF registrou que não há 53 
inadimplências com relação à Patrocinadora. IX) A DF apresentou a planilha de 54 
acompanhamento do orçamento, na posição dezembro/2016. Disse que o custeio administrativo 55 
do exercício de 2016 ultrapassou 4,33% o valor  orçado. Quanto aos indicadores de gestão, 56 
apresentou a planilha de acompanhamento na posição dezembro/2016 e informou que as rubricas 57 
de pessoal próprio e serviço de terceiro permaneceram desenquadradas. X) Sobre os rendimentos, 58 
a DF apresentou o acompanhamento na posição dezembro/2016, informando que a meta atuarial 59 
do Plano BD foi de 11,06%  chegando a acumular a rentabilidade em 13,94%, a meta atuarial do 60 
Plano CV foi de 11,27% acumulando uma rentabilidade de 14,10% e o PGA acumulou 13,96%. 61 
XI) O PRE registrou que a PREVIC deferiu o Atestado de Habilitação de Dirigente ao Sr. 62 
Amadeu da Silva Barros, estando o mesmo habilitado a exercer o cargo de Diretor 63 
Administrativo e de Benefícios da Fundação. Na oportunidade registrou ainda que quanto aos 64 
demais Diretores já foram solicitados o deferimento e estão no aguardo da análise do órgão 65 
fiscalizador.  DELIBERAÇÃO: I) Programa de Treinamento para 2017. Considerando: a) 66 
a necessidade de certificar e recertificar empregados, Conselheiros e Diretores; b) que foi 67 
observado o orçamento proposto. DELIBERAR: a) Por aprovar o Programa de Treinamento 68 
para 2017. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Proposta do cálculo do capital 69 
segurado para o seguro dos participantes do PCV. Considerando: a) que o Regulamento do 70 
Plano de Contribuição Variável dispõe que os pecúlios por morte e por invalidez serão 71 
segurados em sociedade com uma seguradora; b) que o PCV foi implantado desde junho de 72 
2010 e que até o presente momento não foi contratada uma seguradora; c) que foram solicitadas 73 
04 (quatro) propostas, onde apenas 02 (duas) empresas apresentaram resposta; d) que a 74 
empresa GAMA apresentou a proposta de melhor custo benefício para a Fundação. 75 
DELIBERAR: a) Por aprovar a contratação da empresa GAMA Associados para a prestação 76 
do serviço de cálculo do capital segurado para 354 (trezentos e cinquenta e quatro) 77 
participantes ativos do PCV. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a 78 
tratar, às 11hs (onze horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da 79 
presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária 80 
deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 19 de janeiro de 81 
2017.   82 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente  

   AMADEU DA SILVA BARROS 
Diretor Administrativo e de Benefícios 
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Diretora Financeira 
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