
ATA Nº 08/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 24/08/2017. 

 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, às quatorze  horas e 1 
trinta minutos, na sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se 2 
ordinariamente os membros da Diretoria Executiva da Fundação CEPISA de Seguridade 3 
Social - FACEPI. QUORUM: legal, representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - 4 
Diretor Presidente (DPR) e Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora de 5 
Gestão Administrativa e Financeira (DAF), no exercício da Diretoria de Gestão de 6 
Previdência Complementar - DGB. ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) 7 
Acompanhamento Plano de Ação 2017; II) Atas  ordinárias n°s 06 e 07/2017 do Conselho 8 
Deliberativo; III) Atas  ordinárias n°s 07 e 08/2017 do Conselho Fiscal. IV) Dívida da 9 
Patrocinadora; V) Acompanhamento do Orçamento e Indicadores de Gestão referentes a julho 10 
de 2017; VI) Acompanhamento dos Rendimentos da FACEPI; VII) Andamento do 11 
Recadastramento da FACEPI de 2017. VIII) Acompanhamento das Certificações dos novos 12 
membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 2) Assuntos para deliberação: I) 13 
Contratação de prestador de serviço de seguro de vida dos colaboradores da FACEPI. II) 14 
Contratação de prestador de serviços de locação de impressora. III) Solicitação da empregada 15 
Conceição de Maria Pereira Santana. REGISTROS: I) O DPR registrou o acompanhamento 16 
do Plano de Ação da FACEPI, na posição de julho/2017, e a DEX fez as atualizações 17 
necessárias. II) Quanto às atas ordinárias  nº 06 e 07/2017 do CD a DEX  se manifestou 18 
quanto: a) À Política de Contratação e Gestão de Contratos entende que as funções e 19 
competências dos Órgãos Estatutários da FACEPI estão definidas no Estatuto e no Regimento 20 
Interno e que a DEX tem a competência estatutária e a responsabilidade pela gestão da 21 
fundação e tem pautado suas ações  em consonância com a legislação pertinente, normativos e 22 
estatutárias; b)Com relação à solicitação do Parecer Jurídico, este  já foi enviado ao presidente 23 
do CD, e com relação à manifestação da PREVIC, a mesma já foi solicitada na mesma época 24 
do jurídico, no entanto, até a presente data a PREVIC ainda não se manifestou, (comprovante 25 
anexo); c) Com relação ao PCV Flex, no dia 17 pp em conversa sobre o assunto com o 26 
Diretor de Gestão Dr. Hiroshi, ele  informou que em face do momento atual porque passa a 27 
Patrocinadora o pleito em questão encontra-se na mesma situação, ou seja, sem andamento. 28 
III) Quanto às atas 07 e 08/2017 do CF a DEX  se manifestou quanto: a)À respeito do 29 
questionamento sobre o PCCS disse que já se manifestou por diversas vezes sobre o assunto, 30 
ou seja, em várias atas da DEX,  inclusive  na ata da DEX 05/2017,  e voltou a esclarecer que 31 
considera as ações por ela tomadas em consonância com o orçamento que é  custeado pela 32 
Patrocinadora,  trariam mais segurança jurídica para a fundação; b) Em resposta à vacância do 33 
cargo da diretoria de Gestão de Previdência Complementar a DEX informou que a matéria se 34 
encontra na competência do CD; c) Com relação às solicitações de envio ao CF do Balancete 35 
mensal com as justificativas das variações relevantes, a DEX deu ciência; d) Com relação ao 36 
comparativo mensal das despesas administrativas, a informação está disponível na planilha de 37 
acompanhamento dos indicadores que é apresentada mensalmente nas reuniões da DEX, 38 
anexada às suas respectivas atas; e) No que diz respeito ao impacto e à expectativa de 39 
implantação do PCCS, vide manifestação enviada pela DEX  ao CD, anexada a esta ata; f) 40 
Com relação às solicitações de envio ao CF das variações de aplicações e resgates ocorridas 41 
no mês a DEX deu ciência; g) No que diz respeito ao imóvel da João XXIII, a DEX  expôs 42 
que vem acompanhando a situação,  que providências têm sido tomadas, e o inquilino 43 
reconhece a dívida e seu compromisso em honrá-la até fevereiro de 2018, dado o contexto 44 



acima e mesmo com o débito elevado, (planilha de débito anexada à ata), entende  que esta 45 
ainda é a melhor alternativa dada a conjuntura econômico financeira que estamos 46 
atravessando e o segmento de imóveis vem sendo um dos mais  afetados; h) À respeito do 47 
Estatuto, se encontra na mesma posição relatada  na ata reunião DEX 07/2017. IV) Sobre a 48 
Dívida da Patrocinadora, a DAF registrou que até o presente momento a Patrocinadora 49 
encontra-se adimplente com relação aos contratos e despesas administrativas. V) A DAF 50 
apresentou a planilha analítica de acompanhamento do orçamento até julho/ 2017, bem como, 51 
as planilhas de acompanhamento dos indicadores na posição de julho/2017, mostrando o 52 
resultado também em gráfico solicitado pelo presidente do CD para facilitar seu 53 
acompanhamento, a DEX disse que permanece acompanhando o custeio observando o 54 
comportamento das despesas realizadas em relação ao que foi orçado, assim como, os 55 
indicadores e seus parâmetros em relação às as metas estabelecidas. VI) Sobre os 56 
rendimentos, a DAF apresentou o acompanhamento na posição julho/2017, onde a meta 57 
atuarial do Plano BD foi de 3,8927% chegando a acumular a rentabilidade de 6,5744%, a 58 
meta atuarial do Plano CV foi de 3,3418% acumulando uma rentabilidade de 7,5687% e o 59 
PGA acumulou  6,6947%,  ficando acima do CDI que foi de 6,4877%.  Ressaltou que as 60 
metas atuariais têm sido superadas mas as incertezas permanecem, e que se mantem vigilante 61 
às suas políticas de investimentos para 2017. VII) A DAF que está no exercício da DGB se 62 
manifestou sobre o andamento  do recadastramento de 2017, disse que a estratégia utilizada 63 
para o sucesso do recadastramento com foco nos participantes assistidos, pensionistas e ativos 64 
que não se recadastraram em 2016, tem tido retorno satisfatório, pois, na posição de hoje 65 
temos 81% dos pensionistas e 92,4% dos assistidos recadastrados, e considerando que o 66 
processo encontra-se em fase inicial com apenas 30 dias, a DEX espera que ao término atinja 67 
o resultado desejado. VIII) Quanto a certificação, o DPR informou que as inscrições já foram 68 
efetivadas, faltando apenas as inscrições do conselheiro titular Carlos Alberto de Miranda e da 69 
conselheira suplente Teônia Almeida do Vale Costa. DELIBERAÇÃO: I) Renovação de 70 
contratação do Seguro de Vida dos colaboradores da FACEPI. Considerando: Nota Técnica nº 71 
34/2017 DAF-DA. DELIBERAR: Por aprovar a renovação do contrato com a empresa 72 
SulAmérica Seguros. Por considerar a proposta mais vantajosa para a fundação. DECISÃO: 73 
Aprovado por unanimidade. II) Contratação de prestador de serviços de locação de 74 
impressora. Considerando: Nota Técnica nº 037/2017 DAF/DA. DELIBERAR: Por aprovar a 75 
contratação com a empresa Info Art.  Por considerar a proposta mais vantajosa para a 76 
fundação. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Quanto à solicitação da empregada 77 
Conceição de Maria Pereira Santana, trata-se de caso semelhante aos três casos que já foram 78 
anteriormente discutidos e que serão apreciados juntos na ocasião da revisão do PCCS, no ano 79 
de 2018 de conhecimento do CD. A DEX Resolve: Que a secretária de Governança tome as 80 
providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui 81 
deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), o Sr. 82 
Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida 83 
e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que 84 
possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 24 de agosto de 2017. 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente 

LÍDIA FRANCISCA F C AIREMORAES 
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira                                                                

no exercício da Diretoria de Gestão de Previdência 
Complementar 

 
MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER 

Secretária de Governança 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 


