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ATA Nº 07/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
REALIZADA NO DIA 20/07/2016. 
 

Aos vinte dias do mês de julho do ano dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede da FACEPI, 1 
situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria Executiva 2 
da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, representado pelo Sr. 3 
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) Ata ordinária n° 06/2016 do Conselho Deliberativo, c) Reunião do dia 19/07/2016; d) 7 
Dívida da Patrocinadora; e) Acompanhamento do Orçamento 2016; f) Acompanhamento dos 8 
rendimentos e indicadores de gestão; g) Imóvel sede da FACEPI. REGISTROS: 1) PRE 9 
registrou que foi feito o acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI para 2016 fazendo as 10 
atualizações necessárias. Registrou ainda que, conforme deliberado na reunião anterior, a 11 
FACEPI deu início ao recadastramento dos participantes ativos, pensionistas e assistidos desde 12 
o dia 11/07. Ainda sobre o acompanhamento do referido Plano, a DF registrou que o item 13 
referente à elaboração de check list das atividades operacionais, foi elaborado e agora será 14 
atualizada a  Manualização dos referidos Processos; 2) Sobre a ata da reunião ordinária do 15 
Conselho Deliberativo, os presentes fizeram a apreciação da mesma, porém, não identificaram 16 
assuntos para maiores discussões. 3) Sobre a reunião ocorrida no dia 19/07/2016, PRE registrou 17 
que o objetivo era prestar esclarecimentos aos participantes que tiveram seus benefícios 18 
concedidos com a tábua AT-83, onde deveria ter sido utilizada a tábua AT-2000.  Prosseguiu 19 
registrando que aguardará a posição final do Conselho Deliberativo para que a DEX possa 20 
adotar as providências cabíveis. Ainda sobre o assunto, o DAB registrou que, em seu 21 
entendimento, houve um convencimento do propósito da reunião. A DF registrou que concorda 22 
com o posicionamento do DAB e ressaltou que a referida reunião foi bastante esclarecedora; 4) 23 
Sobre a dívida da Patrocinadora, a DF registrou que até o presente momento a parcela do dia 24 
30/06 não foi paga, porém, segundo o Gerente Financeiro da Eletrobras Piauí, o pagamento 25 
será efetuado até 25/07; 5) DF apresentou as Planilhas de Acompanhamento do Orçamento na 26 
posição junho/2016 e registrou que o acumulado está em 2% a mais do valor orçado. Na 27 
oportunidade, registrou ainda que para o mês de julho do corrente ano, serão feitas propostas de 28 
adequação do orçamento; 6) DF registrou e comentou o acompanhamento dos investimentos 29 
apresentando a planilha de rentabilidade  na posição junho/2016, onde  a meta atuarial do Plano 30 
BD foi de 7,26% chegando a acumular a rentabilidade em 7,93%, a meta atuarial do Plano CV foi 31 
de 7,38%  acumulando uma rentabilidade de 6,67% e o PGA acumulou 5,95%. Sobre os 32 
Indicadores de Gestão, registrou que a proposta com novos indicadores já foi encaminhada para o 33 
Conselho Deliberativo com metas sugeridas tendo como base a realidade da Fundação. Na 34 
oportunidade apresentou a planilha, também na posição junho/2016, de acordo com o que vem 35 
acompanhando mensalmente; 7) Sobre o imóvel sede da FACEPI, a DF apresentou a Nota 36 
Técnica n° 006/2016 que justifica a não aplicabilidade de reajuste no valor do aluguel de uso 37 
próprio da Fundação, uma vez que o valor aplicado está compatível com o valor de mercado. E 38 
nada mais havendo a tratar, às 17hs (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, 39 
autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 40 
Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. 41 
Teresina, 20 de julho de 2016.   42 
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