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ATA Nº 08/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 
REALIZADA NO DIA 30/08/2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, às 15:30 horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do 2 
Conselho Deliberativo da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: 3 
legal, representado pelos Conselheiros Titulares: Carlos Eduardo Soares de Almeida, Paulo 4 
Ernany de Assunção Alvarenga, Adail Viana Medeiros Filho e Carlos Alberto de Miranda. 5 
REGISTROU: I - Que todos os conselheiros suplentes foram convidados para a reunião, 6 
estando presente a Sra. Izabelita de Jesus Carneiro Machado. II – Recebimento e a apreciação 7 
das Atas das reuniões ordinárias n.ºs  06/2017, 07/2017 e 08/2017 do Conselho Fiscal; III - 8 
Com relação ao Estatuto da FACEPI informou que a alteração encontra-se aprovada pelo 9 
Conselho Deliberativo, cabendo a Diretoria Executiva interagir com Patrocinadora. IV – 10 
Recebimento e apreciação da Ata da reunião Ordinária nº 08/2017 da Diretoria Executiva. V – 11 
Recebimento e apreciação da Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 2º semestre de 12 
2016. DELIBEROU: I – Por determinar, considerando a desoneração orçamentária, devido a 13 
vacância do cargo de Diretor de Gestão de Previdência Complementar, que a Diretoria 14 
Executiva apresente até o dia 15/09 orçamento contemplando a aplicação das progressões e 15 
promoções do PCCS da FACEPI na data de direito. Prosseguiu determinando que, caso não seja 16 
possível, considerando a desoneração citada, que seja informada a data de aplicação do PCCS 17 
de forma que não extrapole o orçamento aprovado por este Conselho. DECISÃO: aprovado por 18 
unanimidade. II - Por determinar que a Diretoria Executiva apresente de forma analítica a 19 
negociação realizada com o inquilino da Av. João XXIII, tendo em vista a manifestação do 20 
mesmo em honrar seu compromisso até fevereiro/2018. III – Por aprovar, após análise e 21 
discussão, as Recomendações apresentadas no Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal 22 
referente ao 2º Semestre de 2016, ressalvando: a) que na data de fechamento do referido 23 
relatório contemple a situação atual das pendências apresentadas no período analisado. b) que a 24 
Diretoria Executiva apresente justificativa quanto aos prazos apresentados para a execução do 25 
plano de ação que ultrapassem 31/12/2017, levando em considerando a atual situação da 26 
Patrocinadora, passando por processo de privatização e operando com Plano de Prestação de 27 
Serviço Temporário, de forma a enxugar os prazos. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III 28 
– Por solicitar, após análise e discussão dos investimentos do Plano de Benefício Definido 29 
apresentado no Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal- 2º semestre/2016, que o Comitê 30 
de Investimentos apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, um estudo de viabilidade de 31 
alienação de imóveis, respaldados em Parecer do Comitê de Investimentos, considerando que a 32 
rentabilidade dos imóveis ficou bem abaixo da meta atuarial. DECISÃO: Aprovado por 33 
unanimidade. IV – Por solicitar, após análise e discussão dos investimentos do segmento de 34 
Renda Variável do Plano de Contribuição Variável, apresentado no Relatório de Manifestação 35 
do Conselho Fiscal- 2º semestre/2016, que o Comitê de Investimentos apresente, no prazo de 90 36 
(noventa) dias, um diagnóstico sobre a diferença acentuada entre a meta e o benchmark 37 
apresentado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. V – Por determinar que a Secretária de 38 
Governança adote as providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos 39 
assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo 40 
deu por encerrada a reunião as 17:00, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 41 
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achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que 42 
possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. Teresina, 30 de agosto de 2017. 43 
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