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ATA Nº 04/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 

CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 

REALIZADA NO DIA 28/04/2016. 

 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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), Amadeu da Silva Barros 4 

- Diretor Administrativo e de Benefícios (DAB) e Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes 5 

- Diretora Financeira (DF). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: a) Plano de Ação 6 

2016; b) Atas ordinária n° 04/2016 do Conselho Deliberativo e ordinária n° 04/2016 do 7 

Conselho Fiscal, c) Cronograma anual para cálculo das provisões matemáticas para 2016, d) 8 

Dívida da Patrocinadora, e) Rentabilidade da FACEPI, f) Planilha de Acompanhamento do 9 

orçamento 2016; g) Planilha de Acompanhamento dos Indicadores de Gestão; h) 10 

Demonstrações contábeis e parecer atuarial dos Plano BD e CV; 2) Assuntos para 11 

deliberação: a) Contratação de despachante - venda de imóvel da FACEPI. REGISTROS: 1) 12 

PRE registrou que foi feito o acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI para 2016, 13 

fazendo as atualizações necessárias. DF registrou que no item referente ao recadastramento dos 14 

participantes é necessário que seja feito um levantamento dos participantes que já foram e que 15 

precisam ser recadastrados. DAB registrou que fará o levantamento e tão logo apresentará à 16 

DEX para definição de estratégia; 2) PRE registrou que as atas  ordinária n° 04/2016 do 17 

Conselho Deliberativo e ordinária n° 04/2016 do Conselho Fiscal, serão apreciadas na próxima 18 

reunião, tendo em vista que as mesmas ainda não haviam sido assinadas pelos respectivos 19 

conselhos; 3) PRE registrou que recebeu da consultoria atuarial o cronograma anual para 20 

cálculo das provisões matemáticas para 2016. DF registrou que é necessário dar conhecimento 21 

às áreas envolvidas e cobrar que o mesmo seja praticado de acordo com as datas estabelecidas. 22 

4) PRE registrou que sobre a dívida da Patrocinadora, já foi firmado o acordo e protocolado em 23 

juízo, portanto ficará no aguardo do cumprimento do que foi acordado.  5) DF registrou que na 24 

posição março/2016 a meta atuarial do Plano BD foi de 3,98% chegando a acumular a 25 

rentabilidade em 4,22%, a meta atuarial do Plano CV foi de 4,04% acumulando uma 26 

rentabilidade de 3,09% e o PGA acumulou 3,13%. Registrou ainda que houve melhorias no BD, 27 

ganhando destaque a renda fixa (operação com participante), porém, os resultados da renda 28 

variável também foram positivo. 6) DF registrou a apresentação da Planilha de 29 

acompanhamento do orçamento de 2016, analisando o comparativo do valor realizado e orçado, 30 

na posição março de 2016, embora até aquela data não ter ocorrido o fechamento do balancete. 31 

Registrou que no mês de referência, o realizado foi menor que o orçado, porém, a diferença 32 

gerada não foi suficiente para cobrir as diferenças apresentadas nos meses anteriores; 7) DF 33 

registrou a apresentação da Planilha de acompanhamento dos indicadores de gestão do PGA e 34 

indicadores complementares na posição março/2016, demonstrando as melhorias nos resultados 35 

com a ressalva de que a rubrica de pessoal, apesar da melhora, continua ultrapassando o limite 36 

estabelecido; 8) PRE registrou  que a DEX já é de acordo com os resultados apresentados nas 37 

Demonstrações Contábeis bem como nos pareceres atuariais dos Planos BD e CV referentes ao 38 

exercício de 2015, restando apenas a aprovação por parte dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, 39 

em caráter de urgência, para que a Fundação possa efetuar a transmissão para a PREVIC dentro 40 

do prazo, legalmente, permitido.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) Contratação de 41 

despachante - venda do imóvel da FACEPI. Considerando: 1) que a venda do imóvel da 42 

FACEPI situado na Rua Firmino Pires já foi aprovada e que está em andamento; 2) que a 43 

FACEPI precisa contratar despachante para elaboração do projeto de demarcação; 3) as 44 



 
2 

propostas apresentadas de acordo com a Nota Técnica n° 005/2016 - Gestão de Imóveis; 4) que 45 

o valor a ser pago será do próprio investimento. DELIBERAR: por aprovar a contratação da 46 

empresa ME-NEGOCÍCIOS IMOBILIARIOS, que apresentou o menor valor, para os serviços 47 

de despachante. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 17hs 48 

(dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente 49 

ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste 50 

evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 28 de abril de 2016.   51 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 

Presidente  

AMADEU DA SILVA BARROS 

Diretor Administrativo e de Benefícios 

 

 

LÍDIA FRANCISCA F C AIREMORAES 

Diretora Financeira 

 

 

 

 

MAURA PIMENTEL C CRONEMBERGER 

Secretária ad hoc 
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