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ATA Nº 06/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
REALIZADA NO DIA 28/06/2016. 
 
 

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezesseis, às quinze 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), Amadeu da Silva Barros 4 
- Diretor Administrativo e de Benefícios (DAB) e Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes 5 
- Diretora Financeira (DF). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: a) Plano de Ação 6 
2016; b) Atas ordinária n° 05/2016 do Conselho Deliberativo e ordinária n° 06/2016 do 7 
Conselho Fiscal, c) Relatório de Atualização de reserva; d) Norma de diárias da FACEPI - Não 8 
reajuste; e) Relatório Anual - Exercício 2015; f) Reunião com participantes dia 19/07/2016 - 9 
Tábua de aderência; g) Dívida da Patrocinadora; h) Planilha de Acompanhamento do 10 
orçamento 2016; i) Planilha de Acompanhamento dos Rendimentos e Indicadores de Gestão; j) 11 
Encerramento do Fundo de Renda Variável Sinergia IV. 2) Assuntos para deliberação: a) 12 
Recadastramento dos participantes ativos e assistidos da FACEPI; b) Renovação de contrato 13 
com a empresa FORTED Sistemas Telefônicos; c) Indicadores de Gestão. REGISTROS: 1) 14 
PRE registrou que foi feito o acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI para 2016 15 
fazendo as atualizações necessárias. Registrou ainda que na reunião anterior ficou acertado que 16 
o Diretor de Benefícios apresentaria o levantamento dos participantes já recadastrados para que 17 
então pudesse ser definida nova estratégia de recadastramento dos participantes da Fundação. A 18 
DF ratificou a sua solicitação da necessidade urgente da atualização do cadastro da FACEPI. O 19 
PRE prosseguiu registrando que o assunto será objeto de deliberação ainda na presente reunião; 20 
2) Sobre a apreciação das atas, especificamente na ata n° 05/2016 do Conselho Deliberativo, 21 
PRE registrou que a proposta de alteração do organograma da Fundação foi analisada e em 22 
resposta, a DEX encaminhará ao referido Conselho uma nova proposta contendo algumas 23 
alterações. Registrou que já havia previamente apresentado ao Conselho e propõe a 24 
aprovação/deliberação da referida proposta, considerando o prazo mínimo de implantação de 25 
60 (sessenta) dias, uma vez que será necessária a elaboração de atualização do manual de 26 
atividades, adequação de lotação de pessoal, etc. Quanto à determinação para envio das 27 
correspondências referente aos participantes do Risco Iminente e Tábua de Aderência, PRE 28 
registrou que a manifestação da DEX já havia sido apresentada na ata extraordinária n° 29 
02/2016. Quanto a apreciação da ata n° 06/2016 do Conselho Fiscal, DF apresentou a nota 30 
explicativa sobre a conta n° 1211020102000, registrada no balancete da Fundação, contendo os 31 
valores com os meses correspondentes. Quanto a indagação feita pelo Conselho Fiscal sobre as 32 
medidas que serão implementadas para que o valor realizado das despesas não ultrapasse o 33 
valor orçado, PRE registrou que a DEX vem trabalhando com redução de gastos e que algumas 34 
ações vem sendo reduzidas, como por exemplo os treinamentos que são necessários para a 35 
educação continuada e para a certificação e recertificação de diretores, conselheiros e 36 
empregados, o não reajuste de diárias, dentre outras ações de governança. Ainda sobre a 37 
referida ata, a DEX registrou que não vê necessidade de visita técnica de conselheiro para 38 
vistoria da reforma realizada no prédio da FACEPI situado na cidade de São Paulo, por razões 39 
já expostas na ata DEX 05/2016. Ratificou que a obra está em execução, que todo o processo 40 
está à disposição na Fundação e foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Atendendo à 41 
solicitação do Conselho Fiscal, DF apresentou a planilha de acompanhamento das aplicações e 42 
resgates  e se colocou à disposição para os esclarecimentos necessários. 3) PRE registrou que 43 
recebeu o Relatório de Atualização de reserva elaborado pela empresa ATEST, com os cálculos 44 
e atualização das reservas matemáticas individual de dois participantes, conforme solicitado 45 
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pela Fundação. Prosseguiu registrando que a Diretoria de Benefícios deverá prosseguir com a 46 
implementação e adequação conforme o trabalho apresentado. 4) Quanto a Norma de Diárias 47 
da Fundação, PRE registrou que para o exercício de 2016, não haverá reajuste de diárias devido 48 
ao trabalho de contenção de despesas que vem sendo realizado pela DEX. 5) Sobre o relatório 49 
anual, PRE registrou que em atendimento à Legislação pertinente o mesmo será divulgado no 50 
dia 30 do corrente mês. 6) PRE registrou que no dia 19/07/2016 haverá uma reunião com os 51 
participantes envolvidos no problema da Tábua de Aderência. Registrou ainda que a referida 52 
reunião contará com a presença das consultorias jurídica e atuarial, além do Conselho 53 
Deliberativo e representantes da Patrocinadora; 7) Sobre a dívida da Patrocinadora, DF 54 
registrou que não há débito. 8) DF apresentou as Planilhas de Acompanhamento do Orçamento, 55 
Acompanhamento dos Indicadores de Gestão da FACEPI, referente a maio/2016, chamou a 56 
atenção para os dois indicadores (realizado/orçado e despesa com pessoal e encargos) que 57 
continuam desenquadrados. 9) DF registrou  o acompanhamento dos investimentos apresentando 58 
a planilha de rentabilidade  na posição maio/2016, onde  a meta atuarial do Plano BD foi de 59 
6,40% chegando a acumular a rentabilidade em 6,23%, a meta atuarial do Plano CV foi de 6,49%  60 
acumulando uma rentabilidade de 5,15% e o PGA acumulou 5,38%. 10) DF registrou que o 61 
Fundo de Renda Variável Sinergia IV, constituído em 17/02/2009, teve sua liquidação total em 62 
06/06/2016 e os recursos transferidos para o segmento de renda fixa, (BB Teresina FIMM). 63 
ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) Recadastramento dos participantes ativos e 64 
assistidos da FACEPI. Considerando: 1) a importância da atualização do cadastro; 2) a 65 
necessidade de manter a base de dados atualizada, evitando o pagamento de benefícios 66 
indevidos. DELIBERAR: 1) por dar início ao processo de recadastramento dos participantes 67 
ativos e assistidos da Fundação fazendo inicialmente o levantamento dos participantes que 68 
ainda não foram recadastrados. 2) Fazer a divulgação, através do site da Fundação, distribuição 69 
de informativos nos murais das regionais e da sede da Eletrobras Piauí, informando que o 70 
recadastramento será do período de 11/07 a 11/08/2016 e que o não comparecimento dos 71 
participantes assistidos, dentro do prazo, poderá acarretar na suspensão do benefício. 72 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Renovação de contrato com a empresa 73 
FORTED Sistemas Telefônicos. Considerando: 1) A Nota Técnica n° 032/2016 G.ADM - 74 
DAB de 28/06/2016; 2) que a referida empresa já vem prestando serviços à Fundação e 75 
demonstrando qualidade; 3) que dentre as propostas apresentadas a referida empresa apresentou 76 
o menor valor. DELIBERAR: por aprovar a renovação de contrato com a empresa FORTED 77 
Sistemas Telefônicos. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Indicadores de Gestão. 78 
Considerando: 1) A necessidade de novos indicadores para melhor acompanhamento da 79 
gestão da Fundação; 2) Que o Conselho Fiscal já havia recomendado um aumento de 80 
indicadores. DELIBERAR: a) Por aprovar os 10 (dez) indicadores apresentados pela DF para 81 
acompanhamento do PGA; b) O encaminhamento ao Conselho Deliberativo para aprovação 82 
final e posterior inclusão no Plano de Gestão Administrativa da FACEPI – PGA.  DECISÃO: 83 
Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 17hs (dezessete horas), o Sr. 84 
Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 85 
achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa 86 
produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 28 de junho de 2016.   87 

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  

 
  

 
 

 


