
  

ATA Nº 12/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 20/12/2017. 
 
 
 
 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezessete, às quinze 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), Sra. 4 
Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora de Gestão Administrativa e Financeira 5 
(DAF) e Sr. Paulo das Chagas Oliveira - Diretor de Gestão de Previdência Complementar 6 
(DGB). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de 7 
Ação 2017. II) Apreciação da Ata ordinária nº 11/2017 do Conselho Fiscal; III) Proposta de 8 
alteração do Estatuto da FACEPI. IV) Recebimento da resposta ao Of. 004/2017 DAF 9 
encaminhado à locatária Múltipla; V) Recebimento da Carta 303/2017 - GAMA 026; VI) 10 
Recadastramento; VII) Dívida da Patrocinadora VIII) Acompanhamento do orçamento, 11 
indicadores do PGA na posição de novembro/2017. IX) Acompanhamento dos rendimentos 12 
da FACEPI. 2) Assuntos para deliberação: I) Recesso de final de ano na FACEPI. II) 13 
Aprovação da política de comunicação da FACEPI para 2018. REGISTROS: I) O DPR 14 
registrou o acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI, na posição de novembro/2017, 15 
e a DEX fez as atualizações necessárias, conforme documento anexo. A DAF disse que a 16 
diretoria deverá elaborar manifestação elegendo as prioridades das ações para 17 
acompanhamento em 2018. II) Sobre a ata n° 11/2017 do Conselho Fiscal, a DAF informou 18 
que foi encaminhado ao Conselho Fiscal nova planilha contendo a variação e comparativo, e 19 
que está aguardando manifestação do referido conselho.  III) Com relação a Proposta de 20 
alteração do Estatuto da FACEPI, o DPR informou que a consultoria jurídica já se 21 
manifestou sobre os questionamentos desta diretoria, e após nova revisão será encaminhado 22 
ao Conselho Deliberativo, para aprovação se assim entender. IV) Com a Quanto a resposta 23 
da locatária ao Of. 004/2017 – DAF, a DAF comunicou que solicitou formalmente à 24 
locatária Múltipla, a regularização das várias pendências existentes quanto ao cumprimento ao 25 
estabelecido no contrato firmado entre aquela locatária e a FACEPI, assim como, também, 26 
apresentou a manifestação formal respondida pela Múltipla afirmando que regularizará a 27 
pendência até fevereiro de 2018, e que fará um pagamento de 36% do débito existente até 28 
29/12/2017. O DPR disse que entende que o imóvel deve continuar locado, tendo em vista o 29 
cenário econômico, bem como aguardar o prazo acordado. O DGB também concorda em 30 
aguardar o prazo, tendo em vista o compromisso assumido pela Diretoria, mas que a partir de 31 
janeiro de 2018, caso não efetue o pagamento em dezembro/2017, deve-se utilizar dos meios 32 
legais para a cobrança do débito da locatária Múltipla.  V) No que se refere a Carta 303/2017 33 
- GAMA 026, que trata de solicitação de informações para a realização das avaliações 34 
atuariais de 2017, o DPR registrou o recebimento e ciência dos diretores, ao tempo que 35 
solicitou atenção aos prazos para cumprimento do cronograma.   VI) Quanto ao 36 
Recadastramento o DGB informou que o mesmo foi finalizado em novembro/2017 e que 37 
estão com 9 (nove) benefícios suspensos, sendo 02 assistidos e 07 pensionistas. Continuou 38 
informando que o total de recadastramento realizados atingiram os percentuais de 99,68% 39 
para os assistidos e de 97,48% para as pensionistas. Já o recadastramento dos ativos atingiu o 40 
percentual de 73,83%. A DAF informou que há casos que o aposentado faleceu e o benefício 41 
continuou sendo pago, sendo necessário levantamento do valor pago indevidamente para a 42 



  

devida cobrança. VII) No tocante a Dívida da Patrocinadora a DAF informou que até o 43 
presente momento encontra-se adimplente com relação ao contrato e despesas administrativas. 44 
VIII) Sobre o acompanhamento do orçamento, indicadores do PGA na posição de 45 
novembro/2017, a DAF apresentou planilha com os indicadores mensais e acumulados, disse 46 
que o realizado está em 92,78% do orçado, informou que o resultado está enquadrado, exceto 47 
pessoal que está ultrapassando a meta em 4,20%, (comprovantes anexados). IX) No que se 48 
refere aos rendimentos da FACEPI, a DAF apresentou a meta atuarial do Plano BD na 49 
posição acumulada de novembro/2017 que foi de 5,8434%, e a sua rentabilidade acumulou 50 
9,8949%, a meta atuarial do Plano CV foi de 5,9350% acumulando uma rentabilidade de 51 
10,7991% e o PGA acumulou 9,5634%, ficando acima do seu benchmark que é o CDI que foi 52 
de 9,3373%. A título de informação, disse que no mês de novembro, o segmento de renda 53 
variável que tem tido boa performance no ano, não contribuiu positivamente para o 54 
atingimento da meta.  DELIBERAÇÃO: I - Recesso de final de ano na FACEPI. 55 
Considerando as datas comemorativas de final ano foi sugerido pelo DGB facultar os 56 
expedientes dos dias 22 e 29 de dezembro do corrente ano. DELIBERAR: Por facultar os 57 
expedientes da FACEPI nos dias 22 e 29/12/2017, devendo os mesmos ser objeto de 58 
compensação.  DECISÃO: Aprovada por unanimidade. II) Aprovação da política de 59 
comunicação da FACEPI para 2018. O DGB apresentou o orçamento da política de 60 
comunicação, contemplando impressão de jornais (boletim informativo), visitas as regionais 61 
da Patrocinadora, correspondências para os participantes, como também incluso a quantia 62 
referente ao programa Futuro Positivo e hospedagem e manutenção do site da FACEPI, 63 
perfazendo um total de aproximadamente R$ 45.500,00(quarenta e cinco mil e quinhentos 64 
reais). Sendo indagado pelo o DPR sobre a possibilidade de redução do referido orçamento, o 65 
DGB informou que poderá fazer gestão junto à Patrocinadora no sentido de ter um suporte da 66 
aérea de comunicação. A DAF disse que a política de comunicação é oportuna e necessária 67 
para estreitar a relação dos participantes com a FACEPI, mas que este valor representa 25% 68 
da rubrica de despesas gerais, informando que o orçamento aprovado pela DEX e 69 
encaminhado para o Conselho Deliberativo, utilizou os mesmos valores de 2017, acrescentado 70 
na rubrica de pessoal tendo em vista os pontos pendentes com o PCCS. Continuou falando 71 
que a referida política poderá ser aprovada e ficar a cargo do Conselho Deliberativo o 72 
remanejamento de valores entre as rubricas. DELIBERAR:   Por aprovar a política de 73 
comunicação, encaminhando ao Conselho Deliberativo para posicionamento. DECISÃO: 74 
Aprovado por unanimidade. A DEX Resolve: Que a secretária de Governança tome as 75 
providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui 76 
deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), o Sr. 77 
Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida 78 
e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que 79 
possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 20 de dezembro de 2017. 80 
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