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ATA Nº 10/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
REALIZADA NO DIA 20/10/2016. 
 
 
 
 
 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano dois mil e dezesseis, às quatorze 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) Ausência do Diretor Administrativo e de Benefícios; b) Plano de Ação 2016; c) 6 
Atas, ordinária n° 09/2016 do Conselho Deliberativo e ordinária n° 09/2016 do Conselho 7 
Fiscal; d) Dívida da Patrocinadora; e) Acompanhamento do orçamento 2016; f) 8 
Acompanhamento dos rendimentos e indicadores de gestão; g) Ausência da Diretora Financeira 9 
no período de 21/10 a 04/11/2016. REGISTROS: 1) PRE registrou a ausência do Sr. Amadeu 10 
da Silva Barros - Diretor Administrativo e de Benefícios que foi justificada, por motivo de 11 
doença, conforme atestado médico apresentado a esta Fundação; 2) PRE registrou que foi feito o 12 
acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI para 2016 fazendo as atualizações necessárias; 13 
3) Sobre a ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo, o PRE registrou que todas as 14 
determinações do Conselho serão atendidas. Sobre a dívida da Patrocinadora informou que a 15 
Diretoria vem acompanhando a dívida existente e que já foram solicitadas as providências junto 16 
à consultoria jurídica. Na oportunidade disse que a determinação ainda não havia sido atendida 17 
por questões de insegurança jurídica, já que em seu entendimento, a Patrocinadora vem 18 
honrando com o compromisso firmado. Disse ainda que apesar de ocorrer pequenos atrasos, o 19 
valor está dentro do limite legalmente permitido. Sobre o Risco Iminente, o PRE lembrou que, 20 
após reunião realizada com os participantes, recebeu da consultoria jurídica a NT FACEPI 21 
07/2016, que já é do conhecimento do Conselho Deliberativo, apresentando dentre outras 22 
informações, 04 (quatro) propostas de como a Fundação deve proceder com o problema 23 
apontado. Dessa forma, disse que aguarda a posição do Conselho sobre a referida Nota 24 
Técnica, a fim de que possa proceder com uma das alternativas sugeridas pela Consultoria 25 
Jurídica. Sobre a determinação referente à estrutura organizacional da Fundação, os Diretores 26 
reiteraram solicitação de um prazo de 60 (sessenta) dias para atendimento devido a demanda 27 
operacional. Sobre os indicadores do Plano de Gestão Administrativa - PGA, a DF disse que 28 
está à disposição para agendar a apresentação solicitada pelo Conselho. Sobre a conta n° 29 
1211020102000 (provisão para credito de liquidação duvidosa), apresentada no balancete da 30 
Fundação, a DF registrou que irá proceder, conforme determinação. Disse ainda que está à 31 
disposição do Conselho para prestar os esclarecimentos necessários. Ainda sobre as 32 
determinações registradas na ata do Conselho Deliberativo, o PRE registrou que manterá 33 
contato com o Assistente da Diretoria de Gestão da Patrocinadora a fim de saber o andamento 34 
da aprovação do Plano de Contribuição Variável Flexível – PVC Flex. Sobre as eleições, o 35 
PRE informou que já foi encaminhada carta à Patrocinadora informando da necessidade de dar 36 
início ao processo eleitoral. Sobre o plano da Fundação para receber uma possível demanda de 37 
participantes que farão adesão ao PID, o PRE informou que, através do Estudo de ALM 38 
realizado anualmente, a Fundação já prevê a margem de liquidez para demandas dessa 39 
natureza. Quanto a ata do Conselho Fiscal a DF informou que os novos indicadores de gestão já 40 
estão sendo propostos para o Conselho Deliberativo. Prosseguiu informando que sobre a conta 41 
n° 1211020102000, já foi solicitado o posicionamento do Conselho Deliberativo, a fim de saber 42 
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qual ação deverá ser adotada. Quanto a sugestão de contratação de imobiliária para 43 
administração dos imóveis da FACEPI, também registrado na ata do Conselho Fiscal, a DF 44 
disse que a Fundação tem condições de administrar seus imóveis, uma vez que os mesmos são 45 
acompanhados por um gestor certificado. 4) Sobre a dívida da Patrocinadora, a DF informou 46 
que até a presente data está em atraso uma parcela de cada contrato; 5) DF apresentou as 47 
Planilhas de Acompanhamento do Orçamento na posição setembro/2016 e registrou que 48 
mantêm o mesmo deslocamento do mês anterior, sendo o valor realizado acima do valor orçado. 49 
Na oportunidade disse que até a próxima reunião deverá apresentar a proposta de orçamento para 50 
o exercício de 2017; 6) DF apresentou a planilha de acompanhamento dos indicadores de gestão 51 
e a planilha de rentabilidade na posição setembro/2016, onde  a meta atuarial do Plano BD foi de 52 
9,49% chegando a acumular a rentabilidade em 11,66%, a meta atuarial do Plano CV foi de 53 
9,67% acumulando uma rentabilidade de 11,01% e o PGA acumulou 9,76%. 7) A DF registrou 54 
que, por motivo de ordem pessoal, estará ausente da Fundação no período de 21/10 a 04/11/2016. 55 
ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) Aprovação "ad referendum" da Política de 56 
Investimento dos Planos BD (Benefício Definido) 2017, CV (Contribuição Variável) 2017, 57 
PGA (Plano de Gestão Administrativa) 2017 e Estudo de ALM para 2017: 1) que todas as 58 
Políticas bem como o ALM foram elaborados em conjunto com a Consultoria Financeira (I9 59 
Advisory) de acordo com a legislação pertinente e apresentados, tempestivamente, a todos os 60 
órgãos estatutários da Fundação; 3) que já foram analisados pelo Comitê de Investimentos da 61 
Fundação que avaliaram de forma positiva e recomendam a aprovação por parte da Diretoria 62 
Executiva e Conselho Deliberativo da FACEPI. DELIBERAR: 1) Por aprovar a Política de 63 
Investimento dos Planos BD, CV e PGA para 2017 e Estudo de ALM para 2017; 2) Por 64 
encaminhar ao Conselho Deliberativo para decisão final. DECISÃO: Aprovado por 65 
unanimidade. II) Contratação de empresa para cálculo atuarial da diferença no déficit do 66 
Plano BD. Considerando: 1) que a FACEPI está realizando pagamento de 30 (trinta) 67 
benefícios com valor calculado utilizando a reserva matemática saldada, considerando-os 68 
constantes na relação do risco iminente; 2) que é necessário saber o quanto esse valor está 69 
impactando no déficit técnico do Plano BD; 3) a justificativa apontada na Nota Técnica n° 70 
006/2016 DAB-GBenef de 20/10/2016 e as propostas nela anexadas; DELIBERAR: por 71 
aprovar "ad referendum" a contratação da empresa GAMA Consultores Associados para a 72 
prestação de serviço de apuração do impacto atuarial por revisão de benefícios saldados - Risco 73 
Iminente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 17hs 74 
(dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente 75 
ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste 76 
evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 20 de outubro de 2016.   77 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente  

LÍDIA FRANCISCA F C AIREMORAES 
Diretora Financeira 

 
 

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA 
Secretária  

 
 

 
 

  

 
 

 


