
ATA Nº 09/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 22/09/2017. 

 
 
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano dois mil e dezessete, às quinze  horas, na 1 
sede da 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. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar 6 
(DGB). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Boas Vindas ao DGB  II) 7 
Acompanhamento do Plano de Ação 2017; III) Atas  extraordinárias n°s 07 e 08/2017 do 8 
Conselho Deliberativo; IV) Dívida da Patrocinadora; V) Acompanhamento do Orçamento e 9 
Indicadores de Gestão referentes a agosto de 2017; VI) Acompanhamento dos Rendimentos 10 
da FACEPI; VII) Posição do Recadastramento de 2017. 2) Assuntos para deliberação: I) 11 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de Controle Interno da  FACEPI. II – 12 
Índice de atualização dos contratos da FACEPI. III - Suspensão dos benefícios dos 13 
participantes assistidos que não fizerem o seu recadastramento até o dia 23 de outubro de 14 
2017. REGISTROS: I) Foram dadas as boas-vindas ao novo diretor, desejando-o sucesso e 15 
ação participativa que agregue valor à gestão do colegiado. O DGB agradeceu os 16 
cumprimentos, ao tempo em que se comprometeu em emprenhar-se ao máximo para exercer 17 
as suas atribuições, respeitando sempre a legislação vigente. II) O DPR registrou o 18 
acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI, na posição de agosto/2017, e a DEX fez as 19 
atualizações necessárias. III) Apreciação das atas extraordinárias n°s 07 e 08/2017 do 20 
Conselho Deliberativo. IV) Sobre a Dívida da Patrocinadora, a DAF registrou que até o 21 
presente momento a Patrocinadora encontra-se adimplente com relação aos contratos e 22 
despesas administrativas. V) A DAF apresentou as planilhas analíticas de acompanhamento 23 
do orçamento até agosto/ 2017, bem como, as planilhas de acompanhamento dos indicadores 24 
na posição de agosto/2017, a DEX manteve a posição de vigilante acompanhamento do 25 
custeio, observando o comportamento das despesas realizadas em relação ao que foi orçado, 26 
assim como, os indicadores e seus parâmetros em relação às metas estabelecidas. VI) Sobre 27 
os rendimentos, a DAF apresentou o acompanhamento na posição de agosto/2017, onde a 28 
meta atuarial do Plano BD foi de 4,1731% chegando a acumular a rentabilidade de 7,5620%, 29 
a meta atuarial do Plano CV foi de 4,2389% acumulando uma rentabilidade de 9,0374% e o 30 
PGA acumulou 7,5472%, ficando acima do CDI que foi de 7,3411%. Na sua manifestação 31 
destacou que o resultado do PBD não está melhor devido ao segmento de imóveis que não 32 
vem agregando devido a toda uma conjuntura que vem refletindo no segmento, de maneira 33 
pontual na FACEPI, embora com o empenho  que vem sendo tratado o imóvel de São Paulo 34 
está desocupado; VII) A DAF que estava no exercício da DGB, registrou a importância do 35 
cadastro atualizado para a  Fundação, e que nesse período que esteve como diretora de Gestão 36 
de Previdência Complementar uma das suas ações foi no que diz respeito ao cadastro, iniciou 37 
o recadastramento de 2017 com foco no pagamento dos benefícios consequentemente diz 38 
respeito aos participantes assistidos e pensionistas. Repassou ao DAB a planilha constando  a 39 
posição atual do recadastramento de 2017 que: para os assistidos atingiu 97%, pensionistas 40 
92%, e dos ativos atingiu 74%. Na referida planilha consta a relação nominal dos 41 
participantes que ainda não realizaram o recadastramento sendo, 18 assistidos, 24 pensionistas 42 
e 173 ativos. O DGB registrou a necessidade de divulgação do Plano de Contribuição 43 
Variável aos novos empregados Patrocinadora, visando aumentar a adesão ao plano, como 44 



também manifestou seu interesse em participar das tratativas do período sem plano do BD 45 
saldado. DELIBERAÇÃO: I) Contratação da prestação dos serviços de Controle 46 
Interno. Considerando: Nota Técnica GC nº 007/2017 DAF/DA, e a manifestação da DAF  47 
que selecionou a proposta da empresa Manage Risk, disse que embora não seja a proposta de 48 
menor preço, mas na sua visão é a que apresenta menor e melhor custo /benefício, a escolha 49 
deveu-se também tendo por base à sua metodologia de trabalho apresentada na proposta 50 
comprovada através dos serviços  prestados  à FACEPI desde 01/10/2016. O DPR disse que 51 
devido à complexidade dos serviços e levando em consideração os serviços prestados pela 52 
empresa, manifestou-se favorável a contratação. O DGB, embora não tenha apresentado o 53 
menor valor, considerou plausível a justificativa. DELIBERAR: Por aprovar a contratação da 54 
empresa Manage Risk e encaminhar ao Conselho Deliberativo para apreciação e ratificação, 55 
se assim entender. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Índice de atualização dos 56 
contratos da FACEPI - A DEX sentindo a necessidade de unificação dos índices de reajuste 57 
dos seus diversos contratos firmados com terceiros, resolveu que a partir desta data, todos os 58 
contratos da entidade utilizará o  índice de reajuste,  Índice Nacional de Preços ao 59 
Consumidor - INPC, exceto para os contratos relacionados a  imóveis que utilizará o IGP-M - 60 
Índice Geral de Preços do Mercado.  DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Suspensão 61 
dos pagamentos dos benefícios dos participantes que não fizeram o seu recadastramento 62 
- Dando continuidade à ação de recadastramento em andamento, quando em julho último, os 63 
assistidos e pensionistas que até àquela data não tinham sido recadastrados receberam 64 
correspondência da FACEPI, Carta Circular n.º 001/2017, esclarecendo-os da obrigatoriedade 65 
anual de recadastramento. A DEX resolveu que a DGB envie correspondências para os 18 66 
assistidos e para os 24 pensionistas, informando a suspensão do pagamento dos seus 67 
benefícios a partir de outubro de 2017, caso não regularizem a sua situação cadastral junto à 68 
FACEPI, até o dia 23/10/2017. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. A DEX Resolve: 69 
Que a secretária de Governança tome as providências, assim como faça os encaminhamentos 70 
necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 17:40 (dezessete 71 
horas e trinta minutos), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura 72 
da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, 73 
Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 22 de 74 
setembro de 2017. 75 
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