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ATA N° 03/2017 DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA 
EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE 
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA 
NO DIA 02/02/2017. 

 
Aos dois dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se extraordinariamente os membros da 2 
Diretoria Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, 3 
representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (PRE), Amadeu da 4 
Silva Barros - Diretor Administrativo e de Benefícios (DAB) e Lídia Francisca Falcão 5 
Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira (DF). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para 6 
registro: I) Apresentação dos resultados dos investimentos da FACEPI no exercício de 2016 e 7 
Estratégia de investimentos da FACEPI para 2017 - nova estrutura; II) Presença do Diretor de 8 
Gestão, Dr. Luís Hiroshi Sakamoto e do seu assistente, Valdenrique Soares Torres, na reunião 9 
com o consultor da empresa I9ADVSORY. 2) Assuntos para deliberação: I) Proposta para 10 
implantação de nova estratégia de investimentos para 2017. REGISTRO: I) A DF registrou 11 
que na presente data, esteve na Fundação o consultor Diego Condado, representante da empresa 12 
I9ADVSORY (nova prestadora de serviços na área), para apresentar aos órgãos estatutários da 13 
Fundação (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitê de 14 
Investimentos), o resultado da carteira de investimentos da FACEPI referente ao exercício de 15 
2016, bem como apresentar a estratégia de trabalho da Diretoria Financeira, no segmento de 16 
renda variável, para o exercício de 2017. Prosseguiu registrando que, na ocasião, o consultor 17 
fez uma apresentação bem analítica dos investimentos de cada Plano de Benefício, respondeu e 18 
esclareceu os questionamentos feitos e destacou o desempenho da Fundação, informando que 19 
houve uma superação de resultados com relação às metas atuariais dos seus planos de 20 
benefícios. II) A DF registrou satisfação com a presença do Diretor de Gestão da Patrocinadora 21 
e de seu Assistente (intermediadores entre Patrocinadora e FACEPI), na reunião com o 22 
consultor da empresa I9ADVSORY, que na oportunidade conferiram os resultados e a 23 
Governança dos Investimentos da FACEPI do fechamento de 2016, bem como a estratégia de 24 
trabalho para 2017, manifestando concordância com o andamento da gestão que está sendo 25 
implementada. DELIBERAÇÃO: I) Proposta para implantação de nova estratégia de 26 
investimentos para 2017. Considerando: a) os resultados dos investimentos no exercício de 27 
2016; b) a apresentação do consultor Diego Condado, conforme proposto pela Diretoria 28 
Financeira. DELIBERAR: Por aprovar a estratégia de trabalho da Diretoria Financeira de nova 29 
estrutura de Investimentos no segmento de Renda Variável, com proposta para implantação em 30 
2017. b) Por encaminhar a matéria para decisão final do Conselho Deliberativo. DECISÃO: 31 
Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 17hs (dezessete horas), o Sr. 32 
Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 33 
achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa 34 
produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 02 de fevereiro de 2017.   35 
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