
ATA Nº 05/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 26/05/2017. 

 
 
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete, às nove horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente 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 (DPR),  Lídia 4 
Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora de Gestão Administrativa e Financeira 5 
(DAF) e Amadeu da Silva Barros - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB) 6 
ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento Plano de Ação 2017; 7 
II) Atas, extraordinária n° 05/2017 do Conselho Deliberativo e ordinária n° 05/2017 do 8 
Conselho Fiscal; III) Relatório da Diretoria Executiva sobre Manifestação do Conselho Fiscal 9 
do 1º semestre de 2016. IV) Relatório Anual 2016. V) Acordo Coletivo de Trabalho da 10 
FACEPI/2017. VI) Dívida da Patrocinadora; VII) Acompanhamento do Orçamento e 11 
Indicadores de Gestão referentes a abril/2017; VIII) Acompanhamento dos Rendimentos da 12 
FACEPI. XIX) Certificação e Habilitação de Dirigentes e Conselheiros da FACEPI. 2) 13 
Assuntos para deliberação: I) Ratificação da aprovação “ad referendum” da aquisição de 14 
material para instalação de novos sensores - sistema de segurança na sede da FACEPI. II) 15 
Contratação de prestador de serviços - Consultoria Atuarial. REGISTROS: I) O DPR 16 
registrou o acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI 2017, referente a maio/2017, 17 
fazendo as atualizações necessárias. II) Quanto às atas em questão, os assuntos foram 18 
apreciados pela DEX, que esclareceu: a) as Demonstrações Atuariais e Contábeis, aprovadas 19 
pelo Conselho Deliberativo, já foram transmitidas à PREVIC. b) com relação ao débito 20 
existente do imóvel localizado na Av. João XXIII, a DAF informou que já havia agendado 21 
reunião com o inquilino, apresentando a ata da reunião, bem como as demais informações 22 
solicitadas pelo Conselho Fiscal. c) Sobre a Conta nº 1.2.1.9.02.00.00.000 (provisão para 23 
crédito de liquidação duvidosa), a DEX entendeu que o assunto foi sanado. III) Relatório da 24 
Diretoria Executiva referente à Manifestação do Conselho Fiscal do 1º Semestre 2016. A 25 
DEX apresentou a sua manifestação, embora o Conselho Deliberativo ainda não tenha 26 
deliberado. IV) Relatório Anual 2016. A DEX informou que o mesmo encontra-se na fase 27 
final e que na próxima semana será disponibilizado no site da fundação (www.facepi.com.br), 28 
atendendo antecipadamente o prazo estabelecido pela PREVIC para disponibilização de 29 
informações aos participantes (junho/2017). V) Acordo Coletivo de Trabalho - FACEPI/2017. 30 
O DPR informou que o acordo coletivo dos empregados da FACEPI foi firmado com vigência 31 
em 01 de maio de 2017. VI) Sobre a Dívida da Patrocinadora, a DAF registrou que até o 32 
presente momento a Patrocinadora encontra-se adimplente com relação aos contratos e 33 
despesas administrativas, disse ainda que no mês de junho/2017 finda o Contrato de 34 
Confissão de Dívida. VII) A DAF apresentou o acompanhamento do orçamento de custeio e 35 
dos indicadores do PGA e de Gestão na posição de abril/2017, disse que o custeio embora 36 
enquadrado encontra-se no limite máximo estabelecido no regulamento, alertou e recomendou 37 
aos presentes para efetuarem os possíveis cortes visando o alcance das metas estabelecidas. 38 
Informou ainda que, com relação aos indicadores deliberados pelo CD, o Índice de adesão de 39 
novos participantes e o Índice de performance de demandas solucionadas encontram-se em 40 
aberto, aguardando a relação conceitual. VIII) Sobre os rendimentos, a DAF apresentou o 41 
acompanhamento na posição abril/2017, onde a meta atuarial do Plano BD foi de 2,50% 42 
chegando a acumular a rentabilidade de 3,90%, a meta atuarial do Plano CV foi de 2,54% 43 
acumulando uma rentabilidade de 4,64% e o PGA acumulou 3,97%. Prosseguiu informando  44 



que o cenário é de incertezas  e  que até o momento vem trabalhando em conformidade com 45 
suas políticas de investimentos para 2017. XIX) A DEX reiterou a obrigatoriedade da 46 
Certificação e Habilitação de Dirigentes e Conselheiros da FACEPI para o exercício das 47 
funções, uma vez que até a presente data membros do Conselho Deliberativo e Conselho 48 
Fiscal não estão certificados. DELIBERAÇÃO: I) Ratificação da aprovação “ad 49 
referendum” da aquisição de material para instalação de novos sensores - sistema de 50 
segurança na sede da FACEPI. Considerando: a) A ausência do Diretor de Gestão de 51 
Previdência Complementar na reunião ordinária de abril/2017, por motivo justificado. 52 
DELIBERAR: Por ratificar a aquisição do material para a instalação dos novos sensores da 53 
empresa SECOPI. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Contratação de prestador de 54 
serviços de consultoria atuarial. Considerando: a) que a empresa já vem prestando serviço a 55 
Fundação e propôs manter o mesmo preço já praticado no contrato anterior, b) que os serviços 56 
prestados vêm superando às expectativas da Fundação c) nota técnica nº 001/2017 do 57 
coordenador de Concessão e Controle de Benefícios. DELIBERAR: Por renovar o contrato 58 
com a consultoria MERCER GAMA. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. A DEX 59 
Resolve: Que a secretária de Governança tome as providências, assim como faça os 60 
encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 61 
10hs (dez horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da 62 
presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, 63 
Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 26 de 64 
maio de 2017. 65 
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