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ATA Nº 12/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
REALIZADA NO DIA 20/12/2016. 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezesseis, às dez 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) e Amadeu da Silva Barros – Diretor 5 
Administrativo e de Benefícios (DAB). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) 6 
Plano de Ação 2016; II) Recadastramento da FACEPI; III) Dívida da Patrocinadora; IV) 7 
Acompanhamento do orçamento 2016; V) Acompanhamento dos rendimentos e indicadores de 8 
gestão; VI) Demonstrativo com os resultados dos impactos gerados com o déficit do Plano BD; 9 
VII) Auditoria Contábil.  2) Assuntos para deliberação: I) Recadastramento; II) Solicitação 10 
de participante - José Geraldo Alencar Filho; III) Novo Código de Conduta e Ética da 11 
FACEPI; IV) Regimento Interno do Comitê de Conduta e Ética da FACEPI; V) Recesso de 12 
final de ano na FACEPI.  REGISTROS: I) PRE registrou o acompanhamento do Plano de 13 
Ação da FACEPI de 2016 fazendo as atualizações necessárias; II) Sobre o recadastramento, o 14 
DAB registrou que não foram encaminhadas as cartas aos participantes devido a uma nova 15 
tentativa de ligações. A DF registrou a necessidade de fazer o fechamento até o final do 16 
corrente mês para que, a partir de então, sejam encaminhadas as cartas aos participantes não 17 
recadastrados. Disse que com relação aos participantes ativos, lotados na capital, a Fundação 18 
deverá localizá-los para recadastrá-los. Na oportunidade, lembrou que o cadastro dos 19 
participantes ativos e assistidos precisa estar sempre atualizado. III) Sobre a Dívida da 20 
Patrocinadora a DF registrou que não há parcelas em atraso; IV) Sobre o orçamento de 2016, a 21 
DF apresentou a planilha de acompanhamento na posição novembro/2016,  informando que o 22 
valor realizado ultrapassou o valor orçado. Disse que as rubricas de pessoal com encargos e 23 
serviço de terceiro, representam a diferença. V) A DF apresentou a planilha de rentabilidade na 24 
posição novembro/2016 e informou que a meta atuarial do Plano BD foi de 10,51% e o PBD 25 
acumulou a rentabilidade de 13,33%, a meta atuarial do Plano CV foi de 10,73% e o PCV 26 
acumulou rentabilidade de 13,21%, o PGA teve 12,16%. Dando continuidade apresentou a 27 
planilha de acompanhamento dos indicadores de gestão do PGA da FACEPI, bem como a 28 
planilha de acompanhamento com os indicadores complementares que foram propostos na 29 
minuta de atualização do PGA, já enviado para deliberação do CD. VI) O PRE registrou que 30 
recebeu da GAMA Consultoria Atuarial o demonstrativo com os resultados, bem como a nota 31 
explicativa dos impactos gerados pelas alterações nos valores dos benefícios dos participantes 32 
considerados no risco iminente. Disse que o trabalho está sendo encaminhado ao Conselho 33 
Deliberativo, para conhecimento da matéria; VII) A DF registrou que a partir do dia 34 
03/01/2017, a empresa contratada dará início aos trabalhos de auditoria contábil referente ao 35 
exercício de 2016. DELIBERAÇÃO: I) Recadastramento. Considerando: a) a necessidade 36 
de conclusão do recadastramento da FACEPI ainda no exercício de 2016; DELIBERAR: a) 37 
Por aprovar que seja encaminhada carta formal aos assistidos e pensionistas, com aviso de 38 
recebimento, até o dia 30/12, informando que o não comparecimento dos mesmos, até o dia 20 39 
de janeiro de 2017, acarretará na suspensão do benefício; b) Por reiterar que, com relação aos 40 
participantes ativos, a FACEPI relacione e busque os mesmos até o dia 30/12; c) Por reiterar 41 
que a informação do recadastramento seja divulgada nos e-mails dos participantes, no site da 42 
Fundação, bem como fixados nos murais da Patrocinadora com a relação das pessoas não 43 
recadastradas. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Solicitação de participante - José 44 
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Geraldo Alencar Filho. Considerando: a) Que o participante requereu junto à Fundação o seu 45 
desligamento do Plano de Contribuição Variável - PCV e solicitou a utilização de suas reservas 46 
para quitação do empréstimo tomado junto à Fundação; b) As informações registradas na NT 47 
FACEPI 10/2016, especificamente em seus itens 08 e 10; c) O regulamento de empréstimos da 48 
FACEPI, especificamente em seu item 11.1. DELIBERAR: a) Por acatar a solicitação do Sr. 49 
José Geraldo Alencar Filho em utilizar sua reserva para a quitação do empréstimo tomado junto 50 
à Fundação; DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Novo Código de Conduta e Ética 51 
da FACEPI. Considerando: a) Que a FACEPI está em fase de aprovação de uma nova 52 
estrutura organizacional; b) Que a proposta foi elaborada em conjunto com a consultoria 53 
jurídica da Fundação. DELIBERAR: a) Por aprovar a proposta do novo Código de Conduta e 54 
Ética da FACEPI; b) Por encaminhar ao Conselho Deliberativo para conhecimento decisão 55 
final da matéria. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. IV) Regimento Interno do Comitê 56 
de Conduta e Ética da FACEPI. Considerando: a) Que a proposta do novo Código de 57 
Conduta e Ética da Fundação prever a constituição de um Comitê de Conduta e Ética. 58 
DELIBERAR: a) Por aprovar o Regimento Interno do Comitê de Conduta e Ética da FACEPI; 59 
b) Por encaminhar a matéria para o Conselho Deliberativo para decisão final. DECISÃO: 60 
Aprovado por unanimidade. V) Recesso de final de ano na FACEPI. Considerando: a) As 61 
datas comemorativas de final ano. DELIBERAR: Por facultar os expedientes da FACEPI nos 62 
dias 23 e 30/12/2016 e 02/01/2017, devendo os mesmos ser objeto de compensação. 63 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 11hs (onze horas), o Sr. 64 
Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 65 
achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa 66 
produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 20 de dezembro de 2016.   67 

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 
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