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ATA Nº 09/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
REALIZADA NO DIA 23/09/2016. 
 
 
 
 
 

Aos vinte e três dias do mês de setembro 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) e Lídia Francisca Falcão 4 

Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira (DF).  ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para 5 

registro: a) A ausência do Sr.Amadeu da Silva Barros - Diretor Administrativo e de Benefícios 6 

(DAB) b) Plano de Ação 2016; c) Atas, ordinária n° 08/2016 do Conselho Deliberativo e 7 

ordinária n° 08/2016 do Conselho Fiscal; d) Dívida da Patrocinadora; e) Acompanhamento do 8 

Orçamento 2016; f) Acompanhamento dos rendimentos e indicadores de gestão; REGISTROS: 9 

1) PRE registrou a  ausência do Sr. Amadeu da Silva Barros que foi justificada por motivo de 10 

doença conforme atestado apresentado a esta Fundação. 2) Sobre o recadastramento, conforme 11 

consta no Plano de Ação da Fundação e registro Ata n° 03/2016 da Reunião Extraordinária da 12 

Diretoria Executiva, foi apresentada a estatística dos participantes que fizeram o recadastramento. 13 

Os assistidos que somam 639, 43%, ou seja, 275 compareceram a fundação; as pensionistas do 14 

total de 281 somente 40 realizaram o recadastramento, e os ativos do total 653, 46% 15 

compareceram a FACEPI, ou seja, 303 participantes ativos fizeram o recadastramento. O PRE 16 

diante dos dados apresentados informou que ainda é um número muito pequeno e que deverão 17 

definir uma data final para o recadastramento, sugerindo o mês de outubro, para que possam 18 

adotar outras medidas, como suspender o pagamento do benefício, para aqueles que não 19 

compareceram. A DF sugeriu que a FACEPI fizesse primeiro um contato telefônico, e para os 20 

que não compareceram após as ligações enviasse correspondências informando sobre o 21 

recadastramento e possível suspensão do pagamento do benefício, caso não comparecessem, e 22 

que fossem registrados o dia e com quem falou, e a correspondência foi enviada com AR, e para 23 

os participantes Ativos além dos telefonemas a FACEPI, deveria procura-lo na Patrocinadora, 24 

sugeriu a data final para o dia 30 /12/2016; Quanto aos demais pontos existentes no Plano de 25 

Ação, PRE registrou que foi feito o acompanhamento das atualizações necessárias. 3) Sobre a ata 26 

da reunião ordinária do Conselho Deliberativo, especificamente sobre a colocação do 27 

Conselheiro Ernany referente ao Risco Iminente, a Diretoria Executiva esclarece que o atuário da 28 

época já se manifestou através da JM/1802/2002 datada de  13 de agosto de 2002. Com relação à 29 

determinação para que a Diretoria Executiva apurasse a responsabilidade, esta procurará junto à 30 

assessoria jurídica orientação sobre o procedimento a ser realizado. O PRE informou que após 31 

reunião com a consultora jurídica e apresentação da nota técnica, registrado na Ata Extraordinária 32 

nº 03, de 08/09/2016, a entidade está solicitando proposta para a realização de estudo técnico 33 

atuarial para o cálculo de valor atualizado da diferença gerada pelos 30 benefícios que estão 34 

sendo pagos a maior, ou seja, saber quanto esse valor está impactando no déficit (técnico) do 35 
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PBD, para posteriormente comunicar a Patrocinadora. Quanto à adequação da estrutura 36 

organizacional da FACEPI, o PRE informou que já se manifestaram na Reunião Extraordinária nº 37 

03/2016, ratificando a solicitação do prazo na referida ata, acrescentando que grande parte do 38 

Manual de Governança já está redigido, e informou ainda que os requisitos para função 39 

gratificada de gerência serão apresentados juntamente com o organograma. Com relação à ata do 40 

Conselho Fiscal foi apreciada não havendo manifestação pela Diretoria Executiva. 4) Quanto a 41 

dívida da Patrocinadora, a DF registrou que a parcela do contrato de Confissão da Dívida e 42 

Reserva Amortizar, cujo vencimento foram em 31/08/2016, ainda não foram quitadas,  e que o 43 

gerente financeiro da Patrocinadora lhe disse que a quitação se daria até o dia 30/09, no que diz 44 

respeito ao Acordo Judicial do Processo de Execução a Patrocinadora está adimplente. 5) A DF 45 

apresentou as Planilhas de Acompanhamento do Orçamento na posição agosto/2016 e registrou 46 

3,89% o acumulado excedido  até aquela data, chamou a atenção para alertar que o realizado na 47 

rubrica despesas com Pessoal Próprio tem excedido ao orçado por todo o ano; 6) A DF expôs e 48 

comentou  a planilha de acompanhamento dos investimentos e a planilha de rentabilidade  dos 49 

Planos de Benefícios na posição agosto /2016, onde  a meta atuarial do Plano BD foi de 9,03% 50 

chegando a acumular a rentabilidade em 10,75%, a meta atuarial do Plano CV foi de 9,19%  51 

acumulando uma rentabilidade de 9,85% e o PGA acumulou 8,57%. Na oportunidade, lembrou 52 

que a partir do dia 1º de outubro do corrente ano  as empresas  i9Advisory e Manage Risk, 53 

estarão prestando à Facepi os serviços de Consultoria Financeira/investimento e Assessoria na 54 

elaboração do Relatório de Manifestação do CF e Controle Interno, respectivamente, elas 55 

substituirão a empresa Risk Office que vinha prestando serviços nessas áreas à FACEPI, desde  56 

2013. Sobre os Indicadores de Gestão, apresentou a planilha, também na posição agosto/2016, e 57 

fez os comentários pertinentes de acordo com o que vem acompanhando mensalmente. 58 

ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) Contratação de escritório advocatício para 59 

serviços de contencioso. Considerando: A necessidade de contratação de um escritório que 60 

concentre a demanda da FACEPI exposta na Nota Técnica n° 054/2016 de 21/09/2016. 61 

DELIBERAR: 1) Por aprovar a contratação do escritório Pagliarini e Morales, para a prestação 62 

dos serviços de defesa e acompanhamento dos processos judiciais da FACEPI. DECISÃO: 63 

Aprovado por unanimidade. II) Contratação de empresa para serviço de segurança 64 

eletrônica. Considerando: A necessidade dos serviços de monitoramento do prédio da FACEPI 65 

exposta na Nota Técnica n° 055/2016 de 15/09/2016 e as propostas nela anexadas, que a menor 66 

proposta recebida foi da atual prestadora. DELIBERAR: por aprovar a renovação do contrato 67 

com a SECOPI, para a execução dos serviços de monitoramento do prédio. DECISÃO: 68 

Aprovado por unanimidade. III) Proposta de atualização do Regulamento do Comitê de 69 

Investimentos da FACEPI. Considerando: Que a DF propõe a atualização porque trabalha 70 

com o regulamento atual desde que chegou à entidade, em abril de 2012, e, na condição de 71 

coordenadora do comitê, solicitou que a consultoria jurídica realizasse uma atualização conforme 72 

legislação vigente. DELIBERAR: Por aprovar a atualização do Regulamento do Comitê de 73 

Investimentos e envio para deliberação do Conselho Deliberativo. DECISÃO: Aprovado por 74 

unanimidade. IV) Proposta de atualização do Regulamento do Plano de Gestão 75 

Administrativa - RPGA. Considerando: A DF expôs que semelhante ao Regulamento do 76 

Comitê de Investimento, o Regulamento do PGA vem sendo cumprido desde que chegou à 77 
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FACEPI em abril de 2012. Agora, foram feitas adequações aos procedimentos atuais que são 78 

realizados quanto aos indicadores de gestão que eram 04, passaram para 08, acompanhados e 79 

analisados mensalmente pela DEX, abrangendo desta forma toda a entidade; disse que o mesmo 80 

foi analisado  pelo consultor financeiro e pela contabilidade. A DF apresentou a proposta do novo 81 

RPGA. DELIBERAR: a) Por aprovar a atualização do RPGA e envio para deliberação do 82 

Conselho Deliberativo. DECISÃO: PRE solicitou que antes de ser encaminhado para o Conselho 83 

Deliberativo fosse revisado pela assessoria jurídica. A DF informou ser pertinente o envio, assim 84 

como, deva ser encaminhado também à Consultoria Jurídica para a atualização do Código de 85 

Ética e para a descrição do Regulamento do Comitê de Conduta da FACEPI.   E nada mais 86 

havendo a tratar, às 17hs (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a   reunião, 87 

autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 88 

Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e  89 

jurídicos. Teresina, 23 de setembro de 2016.   90 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente  

LÍDIA FRANCISCA F C AIREMORAES 
Diretora Financeira 

 
 
 

MAURA PIMENTEL COSTA CRONEMBERGER 
Secretária ad Hoc 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

 

 

 


