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ATA Nº 02/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 

CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 

REALIZADA NO DIA 24/02/2016. 

 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, às quinze 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: O Sr. Robert Soares Martins 3 

Cavalcante – Presidente, o Sr. Amadeu da Silva Barros - Diretor Administrativo e de Benefícios e 4 

a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após os cumprimentos 5 

iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: “1 – Plano de Ação 2016 ”. Os 6 

Diretores fizeram o fechamento do Plano de Ação de 2015 solicitando que as ações pendentes 7 

fossem executadas no presente exercício. Sobre o Plano de Ação 2016, os diretores discutiram os 8 

principais pontos a serem executados. O Sr. Presidente disse que até o próximo mês ocorrerá o 9 

fechamento das prioridades do relatório do 2° ciclo de autoavaliação a fim de as mesmas sejam 10 

inclusas no referido Plano. Outro ponto em destaque foi o recadastramento dos participantes. O 11 

Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que várias tentativas já foram envidadas pela Fundação no 12 

sentido de manter o cadastro de seus participantes devidamente atualizado. Lembrou que já havia 13 

apresentado proposta, cujo principal objetivo era ir até o participante, porém, por falta de 14 

orçamento não houve como executar a ideia. Prosseguiu informando que atualmente a forma de 15 

recadastramento que vem sendo praticada é quando da vinda do participante à Fundação, porém, 16 

entende não ser suficiente para suprir a necessidade. Na oportunidade, disse que até março/2016 17 

será feito o levantamento do percentual com o cadastro atualizado e será visto junto com demais 18 

diretores nova definição de estratégia para tentar solucionar o problema. “2 – Apreciação das 19 

atas, ordinária n° 01/2016 do Conselho Deliberativo e ordinária n° 01/2015 do Conselho 20 

Fiscal”. Após a apreciação das atas citadas os diretores discutiram os assuntos de maior 21 

relevância. Sobre a ata do Conselho Fiscal o Sr. Presidente destacou quanto ao questionamento 22 

feito pelos conselheiros sobre a dívida da Patrocinadora. Disse que o escritório Pagliarini Morales 23 

foi contratado através de um processo que se encontra totalmente fundamentado na Fundação e 24 

que o referido escritório vem acompanhando e atentando para todos os prazos da justiça.  Disse 25 

que o escritório contratado é o mesmo que acompanha o processo e que quando necessário, 26 

designa um procurador em caso de audiência, porém informou que isso fica a critério da 27 

contratada. Sobre os últimos movimentos do processo informou que recentemente a 28 

Patrocinadora enviou, formalmente, uma proposta de negociação da dívida que será respondida 29 

após manifestação do Conselho Deliberativo. Ainda sobre a referida ata, o Sr. Presidente 30 

informou que serão disponibilizadas as resoluções de empréstimos da Fundação, conforme 31 

solicitado. Sobre a ata do Conselho Deliberativo, os Diretores concordaram com o Procedimento 32 

de Contratações e Gestão de Contratos da FACEPI, devendo o mesmo, após aprovação final, ser 33 

acrescido na Manualização dos Processos da Fundação. A Sra. Diretora Financeira solicitou que 34 

fosse acrescentado ao Manual de Procedimentos para Contratações um modelo de check list para 35 

ser seguido por todos, recomendou que fosse disponibilizado para todos os empregados para  ser 36 

cumprido, logo após a deliberação do Conselho. Sobre as informações quanto ao Novo Plano, 37 

questionadas na ata do Conselho Deliberativo, o Sr. Presidente disse no dia 17/02 participou de 38 

reunião com o Diretor de Gestão da Patrocinadora e que na oportunidade foi discutido o assunto. 39 

Disse ainda que toda a proposta foi reencaminhada para o Diretor de Gestão e que permanecerá 40 

no aguardo da manifestação da Patrocinadora, para que, após os tramites exigidos, seja 41 

encaminhado à PREVIC. “3 – NT FACEPI 03/2016 – Déficit acumulado com a nova 42 

aplicação da taxa de juros do Plano BD.” O Sr. Presidente informou que para o fechamento da 43 

Avaliação Atuarial de 2015 foi proposto uma redução na taxa de juros dos Plano BD e CV da 44 
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FACEPI. Prosseguiu informando que após aprovação da proposta, houve um acúmulo de déficit 45 

atuarial no Plano BD, fato este que levou a DEX a solicitar um parecer jurídico sobre o assunto e 46 

ainda apontando a responsabilidade pelo pagamento do referido déficit. Disse que segundo a Nota 47 

Técnica Jurídica, a responsabilidade é da Patrocinadora por força de um termo de compromisso 48 

firmado entre a Eletrobrás Distribuição Piauí e a FACEPI. O Sr. Presidente informou que após o 49 

fechamento da Avaliação Atuarial será dado conhecimento à Patrocinadora. “04 – Risco 50 

Iminente”. O Sr. Presidente lembrou que a matéria encontra-se parcialmente pendente e que 51 

deverá ser acertada em conjunto com o Conselho Deliberativo,  a fim de levantar uma solução 52 

para o problema. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que o assunto precisa ser retomado e 53 

solucionado. A Sra. Diretora Financeira ressaltou a urgência para resolução do problema e 54 

sugeriu novamente, que fosse agendada  reunião com o Conselho Deliberativo,  devido a 55 

relevância da matéria. Após a discussão sobre o assunto, a DEX solicitou do Conselho 56 

Deliberativo a agenda de reunião conjunto a fim de discutir dentre outros pontos pendentes na 57 

Fundação, a questão do Risco Iminente. “5 – Gestão de Imóveis da FACEPI.” Indagada pelo 58 

Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira falou do imóvel da FACEPI situado na Av. João XXIII 59 

que está alugado para a empresa Múltipla, desde março de 2014, a R$14.000,00/mês. Disse ainda 60 

que o contrato firmado também contempla o parcelamento do valor  referente ao acervo que 61 

estava no imóvel na época, que foi de interesse da empresa adquiri-lo, ficando R$2.827,76/mês. 62 

Prosseguiu informando que a empresa está inadimplente no valor total de R$ 117.915,20, e 63 

mostrou o processo de acompanhamento com vários convites para realização de uma reunião 64 

entre as partes, porém a Múltipla não tem atendido. Dito isto, informou que recebeu da empresa 65 

uma solicitação de redução do aluguel em 50% do valor e colocou a situação à opinião dos 66 

presentes. Após discussão sobre o assunto, os diretores deixaram claro a impossibilidade de 67 

atendimento do pleito e como o contrato aniversaria em março, acharam necessário a realização 68 

de uma reunião da FACEPI com o representante da Múltipla para alinhamento e tomada de 69 

decisão. A Sra. Diretora Financeira disse que a pauta da reunião será, além do assunto em 70 

comento, a inadimplência existente para com a FACEPI.  “06 – Negociação – Dívida da 71 

Patrocinadora”. O Sr. Presidente disse que, conforme já mencionado, recebeu proposta da 72 

Patrocinadora e que a resposta será decidida juntamente com o Conselho Deliberativo.  “07 – 73 

Manifestação do Conselho Fiscal 1° semestre/2015”. Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. 74 

Diretora Financeira disse que o assunto veio à pauta apenas para registrar que, após fechamento 75 

do relatório de Manifestação do Conselho Fiscal, a DEX já se manifestou sobre as 76 

recomendações elencadas pelo referido Conselho. O Sr. Presidente lembrou que até o presente 77 

momento não houve posição por parte do Conselho Deliberativo, porém disse que caso haja 78 

discordância do referido conselho quanto as recomendações elencadas pelo Conselho Fiscal, a 79 

Diretoria Executiva está à disposição para fazer as alterações e/ou adequações necessárias. “08– 80 

Acompanhamento dos rendimentos e indicadores de gestão”. Ainda indagada pelo Sr. 81 

Presidente, a Sra. Diretora Financeira disse que, além dos quatro indicadores que constam no 82 

Regulamento do PGA,  a FACEPI vem desde 2012  acompanhando a gestão do PGA com outros 83 

indicadores complementares, totalizando dez (anexo). O Sr. Presidente acrescentou que na 84 

Manifestação do 1º semestre de 2015 o Conselho Fiscal, recomenda a aprovação pelo Conselho 85 

Deliberativo a fim de que sejam incluídos no Plano de Gestão Administrativa – PGA.  A Diretora 86 

Financeira prosseguiu apresentando e mostrando a planilha de acompanhamento do fechamento 87 

dos rendimentos da Fundação referente a 2015,  informou que a meta atuarial foi de 17,38%, 88 

sendo que o BD acumulou a rentabilidade de 9,96%, o CV 10,47% e o PGA 13,38%.  “09– 89 

Acompanhamento do Orçamento 2016”. A Sra. Diretora Financeira apresentou o 90 

acompanhamento do primeiro mês da execução do orçamento de 2016  informando que as 91 

rubricas de tributos,  pessoal e encargos, ultrapassaram o valor orçado. Disse que já havia 92 

conversado com a DEX sobre os valores orçados para as referidas rubricas e  na oportunidade 93 

solicitou aos outros diretores uma reunião específica para tratar da matéria. Lembrou ainda que o 94 

recurso disponível para o custeio administrativo de 2016 consolidado é de R$2.057.613,54, e que 95 
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em janeiro, 1º mês do ano, já ultrapassou o orçado e acontecerá nos demais meses se mais cortes 96 

não ocorrerem. Dito isto, apresentou o acompanhamento. E nada mais havendo a tratar, o Sr. 97 

Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 98 

julgada conforme, vai assinada por mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir 99 

seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 24 de fevereiro de 2016.  100 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 

Presidente  

AMADEU DA SILVA BARROS 

Diretor Administrativo e de Benefícios 
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Diretora Financeira 
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