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ATA Nº 02/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
REALIZADA NO DIA 22/02/2017. 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na sede 1 
da 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 2017; II) Atas, ordinária n° 01/2017 e extraordinária n° 01/2017 do Conselho 7 
Deliberativo e ordinária n° 01/2017 do Conselho Fiscal; III) Risco Iminente; IV) Pagamento 8 
dos benefícios de fevereiro/2017; V) Expediente de carnaval; VI) Dívida da Patrocinadora; VII) 9 
Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão; VIII) Acompanhamento dos 10 
rendimentos da FACEPI. 2) Assuntos para deliberação: I) Proposta para elaboração de 11 
Parecer Atuarial em atendimento à Resolução CGPC N° 04/2004; II) Resultado das Avaliações 12 
Atuariais 2016 dos Planos BD e CV. REGISTROS: I) PRE registrou o início do 13 
acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI, para o exercício de 2017, informando que 14 
foram inclusas as ações continuadas do exercício anterior; II) Quanto as atas, a DEX apreciou 15 
os assuntos de maior relevância. Sobre as atas do Conselho Deliberativo, PRE registrou que 16 
devido ao mês de fevereiro possuir poucos dias úteis, não foi possível o envio das cartas do 17 
risco iminente para correções de benefícios ainda no referido mês. Prosseguiu fazendo a 18 
indicação do Presidente e Diretor de Gestão de Previdência Complementar da FACEPI, bem 19 
como dos empregados Bruno César Lopes e Deoclecio Silva Costa, respectivamente, titulares e 20 
suplentes para composição do Comitê de Conduta e Ética da FACEPI, a fim de que os mesmos 21 
sejam nomeados pelo Conselho Deliberativo. Ainda sobre as atas citadas, a DF registrou sobre 22 
a reprovação da proposta dos Indicadores sugeridos no Regulamento do Plano de Gestão 23 
Administrativa da FACEPI. Disse que continuará acompanhando o PGA pelos indicadores 24 
sugeridos, pela razão dos mesmos serem resultados de pesquisa feita junto a materiais editados 25 
pela PREVIC e Comissão Técnica da ABRAPP sobre a matéria.  Apresentou os novos 26 
indicadores seguindo a determinação do Conselho Deliberativo e encaminha a nova proposta 27 
para apreciação do referido Conselho. Prosseguiu registrando que teve conhecimento da 28 
aprovação do novo Regulamento do Comitê de Investimentos da FACEPI e informou que 29 
adotará as providências necessárias para composição do COMIN. Sobre o Manual de 30 
Governança, aprovado pelo Conselho Deliberativo, os Diretores registraram que as adequações 31 
aos cargos e diretorias serão feitas, conforme determinação do Conselho, porém de forma 32 
gradativa a fim de que todas as atividades sejam executadas de acordo com o novo manual. 33 
Quanto a determinação para cobrança da conta registrada no balancete da Fundação, a DF disse 34 
que deve estar havendo um mal entendido, pois em seu entendimento não vislumbra como 35 
fazer essa cobrança por não ter como comprovar o débito e ainda por não existir registro de 36 
documentos. Lembrou ainda que já se passaram mais de 16 anos e não se sabe se esses valores 37 
foram ou não reembolsados pela FACEPI, portanto, considera que o prazo já prescreveu e que 38 
a baixa desse lançamento não impactará no patrimônio da FACEPI, já que somente deixará de 39 
existir. Sobre o PCV-FLEX, o PRE registrou que a matéria permanece com a Diretoria de 40 
Gestão da Patrocinadora e que já é do conhecimento do Diretor de Gestão e do Conselho de 41 
Administração da Eletrobrás Piauí. Disse já foi repassada toda a situação e informada da 42 
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necessidade de aprovação do mesmo, na maior brevidade possível. Sobre as alterações do 43 
Estatuto Social da FACEPI, PRE informou que buscará, junto ao Assistente da Diretoria de 44 
Gestão da Patrocinadora, informações sobre o andamento da aprovação. Com relação à 45 
justificativa de orçamento, solicitada pelo Conselho, DF registrou que as despesas realizadas 46 
com Pessoal Próprio e Serviços de Terceiros contribuíram para que as despesas realizadas em 47 
2016 superassem as orçadas em 4,33%.  Disse que o percentual é compreensível do ponto de 48 
vista gerencial e justificadas mensalmente pela DEX. Prosseguiu informando que somente 49 
quando esses valores oscilam em percentuais que superam 10% a maior ou a menor, é que 50 
convém uma reavaliação do critério estabelecido no RPGA. Sobre a renovação do contrato com 51 
a SEREL, o PRE informou que o processo de contratação foi legal e observado o melhor custo 52 
benefício para a Fundação. Prosseguiu dizendo que todo o processo está à disposição do 53 
Conselho Deliberativo e que nas próximas contratações será solicitada uma maior quantidade 54 
de propostas. Sobre a ata do Conselho Fiscal, que também indaga sobre o resultado do 55 
orçamento de 2016, a DF disse que a DEX, responsável pela atual gestão da FACEPI, tem 56 
trabalhado com contenção de despesas e que pode ser comprovado nos acompanhamento dos  57 
indicadores do PGA, apresentados mensalmente pela DEX, de modo que não comprometa a 58 
governança da Fundação. Sobre o Plano de Cargo Carreiras e Salários dos empregados da 59 
FACEPI, também questionado pelo Conselho Fiscal, o PRE registrou que as promoções não 60 
ocorreram por questões orçamentárias e que devido a atual situação, a FACEPI não tem a 61 
obrigação legal de conceder essas promoções. Na oportunidade lembrou que a rubrica Pessoal 62 
Próprio tem contribuído para o desenquadramento orçamentário. Ainda sobre a ata do Conselho 63 
Fiscal, a DF informou que quanto a débito existente do prédio da FACEPI situado na Av. João 64 
XXIII, já foi coberto parte do valor e que o inquilino se comprometeu em resolver a questão 65 
nos próximos dias. III) Sobre o Risco Iminente, o PRE informou que, conforme já registrado, 66 
não foi possível o envio das cartas comunicando sobre a correção dos benefícios para o mês de 67 
fevereiro, porém disse que as mesmas serão encaminhadas no decorrer da semana, informando 68 
que as correções serão efetuadas a partir de março/2017. IV) PRE registrou que os benefícios da 69 
Fundação serão pagos no dia 24 de fevereiro, considerado o último dia útil do referido mês. V) 70 
PRE registrou ainda que, os expedientes dos dias 27 e 28 de fevereiro e dia 01 de março de 2017, 71 
serão facultados sendo que, o segundo expediente do dia 01 de março deverá ser compensado em 72 
três horas e meia. VI) A DF registrou que não há inadimplências com relação à Patrocinadora. 73 
VII) A DF apresentou a planilha de acompanhamento do PGA/orçamento da FACEPI, na 74 
posição janeiro/2017. Prosseguiu apresentando também planilha de acompanhamento dos 75 
indicadores solicitados pelo Conselho Deliberativo. VIII) Sobre os rendimentos, a DF apresentou 76 
o acompanhamento na posição janeiro/2017, informando que a meta atuarial do Plano BD foi de 77 
0,78%  chegando a acumular a rentabilidade em 1,41%, a meta atuarial do Plano CV foi de 78 
0,78% acumulando uma rentabilidade de 1,85% e o PGA acumulou 1,12%.  DELIBERAÇÃO: 79 
I) Proposta para elaboração de Parecer Atuarial em atendimento à Resolução CGPC N° 80 
04/2004. Considerando: a) a necessidade de confecção de Parecer Atuarial específico do 81 
Plano BD, visando atendimento à Resolução CGPC N° 04/2002; b) que a empresa Mercer 82 
Gama, atual prestadora de serviços técnicos atuariais da FACEPI, apresentou proposta de 83 
elaboração do referido parecer. DELIBERAR: a) Por aprovar a contratação da empresa 84 
Mercer GAMA, para a elaboração do Parecer Atuarial do Plano BD. DECISÃO: Aprovado por 85 
unanimidade. II) Resultado das Avaliações Atuariais 2016 dos Planos BD e CV. 86 
Considerando: a) que a FACEPI recebeu da Mercer GAMA, o resultado das Avaliações 87 
Atuariais dos Planos BD e CV; b) o que resultado foi apreciado pela DEX, que julgou as 88 
premissas aprovadas para os cálculos posicionados em 31/12/2016; DELIBERAR: a) Por 89 
aprovar a Avaliação Atuarial 2016 dos Planos BD e CV. DECISÃO: Aprovado por 90 
unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 17hs (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por 91 
encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai 92 
assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos 93 
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legais e jurídicos. Teresina, 22 de fevereiro de 2017.   94 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente  

   AMADEU DA SILVA BARROS 
Diretor Administrativo e de Benefícios 

 
 

LÍDIA FRANCISCA F C AIREMORAES 
Diretora Financeira 

 

 
 

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA 
                            Secretária  

 


