
  

ATA Nº 10/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 24/10/2017. 

 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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) Acompanhamento do Plano de 7 
Ação 2017 II) Apreciação da Ata ordinária nº 08/2017 do Conselho Deliberativo; III) 8 
Apreciação da Ata nº 09/2017 do Conselho Fiscal; IV) Avaliação dos imóveis; V) Solicitação 9 
do escritório Labore Advocacia; VI) Proposta de alteração da Política de Contratação da 10 
FACEPI; VII) Dívida da Patrocinadora. VIII) Acompanhamento do Orçamento e dos 11 
Indicadores de Gestão referentes a setembro/2017 IX) Acompanhamento dos Rendimentos da 12 
FACEPI X) Empréstimos XI) Posição do recadastramento de 2017 2) Assuntos para 13 
deliberação: I) Aquisição de equipamento de informática – notebook. II) Contratação de 14 
empresa para a prestação de serviços de Consultoria Financeira e de Investimentos da 15 
FACEPI. REGISTROS: I) O DPR registrou o acompanhamento do Plano de Ação da 16 
FACEPI, na posição de setembro/2017, e a DEX fez as atualizações necessárias. II) Sobre a 17 
ata n° 08/2017 do Conselho Deliberativo, o DPR informou: a) que o estatuto se encontra com 18 
a assessoria jurídica para atualização e/ou alteração e acredita que até a primeira semana de 19 
novembro receberá o texto (DE/PARA) para análise e aprovação dos órgãos estatutários. 20 
DGB sugeriu que após recebimento do texto, fosse agendada reunião conjunta entre a 21 
Diretoria e os Conselhos Deliberativo e Fiscal da fundação. b) quanto à aplicação do PCCS, 22 
reiterou as manifestações registradas em atas anteriores, e que já está sendo avaliada sua 23 
revisão para o exercício 2018. O DGB registrou sua preocupação, quanto a não aplicação do 24 
PCCS, tendo em vista que é normativo da entidade aprovado desde 2010 pelo Conselho 25 
Deliberativo, e que entende que o mesmo deva ser cumprido, e que para o orçamento de 2017 26 
deveria ter sido comtemplado a sua aplicação, conforme determina artigo 47 do Estatuto da 27 
FACEPI. Continuou, sugerindo que o orçamento seja revisto ou feito aditivo para 28 
cumprimento de normativos internos da fundação. A DAF disse que as suas considerações 29 
sobre o tema já foram registradas nas atas anteriores conforme mencionado pelo DPR e que as 30 
ratifica. c) sobre o imóvel da Av. João XXIII, a DAF reiterou as manifestações registradas em 31 
atas anteriores, última 08/2017, e apresentou a comprovação solicitada para ser anexada. d) 32 
com relação ao plano de ação constante no Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal do 33 
2º semestre de 2016, a DEX informou que no próprio relatório encontram-se as justificativas. 34 
A DAF disse/lembra ao Conselho Deliberativo que no dia 01 de fevereiro do ano em curso 35 
esteve na FACEPI, o consultor Diego Condado que apresentou para todos os seus órgãos 36 
estatutários, inclusive com a presença do Diretor de Gestão da Patrocinadora, Luís Hiroshi e 37 
do assistente Valdenrique Torres, o Resultado dos Investimentos da FACEPI em 2016, assim 38 
como a Proposta para implantação de nova estratégia dos investimentos para 2017,  registro 39 
na ata 03/2017 da reunião extraordinária da diretoria executiva, realizada no dia 02/02/2017;  40 
falou que em resumo seria: a FACEPI ao longo de 2016 mantinha alocação nos fundos 41 
Bradesco H Regimes de Previdência IBovespa Fic Ações, Itaú FOF RPI  IBovespa Ativo Fic 42 
Ações e Fator Sinergia V Ações. Sendo que este último foi investido em 2011, e possui como 43 
característica ser um fundo de condomínio fechado, ou seja, o investidor não tem a 44 



  

possibilidade de resgatar ou movimentar seus recursos antes do término do fundo, definido 45 
em regulamento. Os outros fundos são FICs (fundos que compram cotas de outros fundos) e 46 
possuem como principal característica a diversificação entre diversas classes de investimentos 47 
que reduzem o risco em aproximadamente 25% quando comparado aos índices tradicionais de 48 
bolsa. Ou seja, com toda a incerteza no mercado em relação aos resultados econômicos e 49 
políticos, a decisão foi manter os investimentos em ativos com menor risco de mercado. No 50 
entanto, em decorrência dos resultados aquém das expectativas e de uma melhora no cenário 51 
macro, foi apresentado em 1º de fevereiro de 2017, um trabalho de avaliação da carteira, feita 52 
com a colaboração do consultor Diego, onde foi indicada a mudança de todos os fundos 53 
passíveis de movimentação por novos gestores com característica fundamentalística.  e) sobre 54 
as solicitações de estudo de viabilidade de alienação de imóveis, a DAF informou,   que os 55 
resultados apresentados pelo segmento de imóveis são decorrentes da crise econômica que o 56 
país viveu ao longo de 2016. Este agravamento da economia levou várias empresas a 57 
reduzirem seus custos, o que impactou seriamente o setor imobiliário dados do início de 2017 58 
demonstram que a vacância de imóveis comerciais em São Paulo atingiu 17,47% em 2016, a 59 
FACEPI possuía imóveis que não estava locado em São Paulo e que em decorrência não traz 60 
ganho financeiro, pelo contrário, geram despesas a serem pagas pela fundação, o que impacta 61 
fortemente o retorno do segmento. Adicionalmente, não houve ganhos significativos com a 62 
última reavaliação feita, pois o setor estagnou em termos de preços.  A FACEPI estuda 63 
colocar uma empresa especializada em alienação imobiliária, para buscar possíveis 64 
compradores ou locadores para o(s) imóvel(is) que estão desocupado(s).  Acrescentou que 65 
está agendado para o dia 07/11/2017 reunião com o comitê de investimentos, pela manhã e à 66 
tarde com o conselho deliberativo para, com a presença do consultor financeiro Diego 67 
Condado cuja pauta  é discursão e apresentação da minuta do Estudo de ALM para 2018, 68 
apresentação da proposta da Política de Investimentos e  estratégias de trabalho da Diretoria  69 
de Gestão Administrativa e Financeira na área de investimentos para 2018, ocasião propícia 70 
para sugestões, recomendações  e outros/maiores esclarecimentos. f) a respeito dos 71 
investimentos no PCV informou que o que foi esclarecido nos itens anteriores, servem como 72 
resposta para este item f, e repetiu que está agendado para o dia 07/11/2017 reunião com o 73 
comitê de investimentos pela manhã, e à tarde com o conselho deliberativo para, com a 74 
presença do consultor Diego Condado, cuja pauta é discursão e apresentação da minuta do 75 
Estudo de ALM para 2018, apresentação da proposta da Política de Investimentos e  76 
estratégia de trabalho da Diretoria  de Gestão Administrativa e Financeira na área de 77 
investimentos para 2018, ocasião propícia para sugestões, recomendações  e outros/maiores 78 
esclarecimentos. III) Apreciação da ata n° 09/2017 do Conselho Fiscal. Sobre o status dos 79 
pontos de atenção apontados no Relatório de Recomendações referentes ao Exame das 80 
Demonstrações Contábeis e dos Controles Internos do exercício findo em 31/12/2016, a DAF 81 
disse que esses pontos estão em conformidade e que juntará à ata o status para todos os pontos 82 
de atenção apontados no referido relatório, resposta anexada. IV) Sobre os imóveis da 83 
FACEPI, após análise da avaliação realizada em 2017, o DGB observou que está abaixo do 84 
valor do mercado, e sugeriu que fosse feito consulta também nas imobiliárias. V) Sobre a 85 
solicitação do escritório Labore Advocacia, que consiste no desconto em folha de pagamento 86 
de honorários advocatícios, o DGB solicitou a presença do Sr. Delano, Coordenador de 87 
Concessão e Controle de Benefícios, que prestou os esclarecimentos sobre a 88 
operacionalização informando que não teria dificuldade em implantar o desconto em folha. O 89 
DBG prosseguiu falando sobre a necessidade de observar a margem consignada de cada 90 
participante, sendo favorável ao pleito. O DPR, após explicação do Sr. Delano, foi favorável 91 
ao pleito, a DAF manifestou posicionamento contrário, por considerar ser uma atividade que 92 
não tem nada a ver com a atividade da FACEPI, e que, de certa forma demanda tempo para 93 
operacionalizar e em sendo operacionalizada, requer acompanhamento e controle, que na sua 94 



  

maneira de ver o controle interno na FACEPI tem melhorado, mas ainda há muito o que 95 
melhorar.    VI) Quanto a proposta de alteração da Política de Contratação da FACEPI, o DPR 96 
informou que o mesmo foi submetido a revisão da assessoria jurídica da FACEPI, tendo esta 97 
apresentado sugestões que após análise do DE/PARA por esta DEX foi aprovado por 98 
unanimidade, remetendo ao Conselho Deliberativo. VII) Sobre a Dívida da Patrocinadora, a 99 
DAF registrou que até o presente momento a Patrocinadora encontra-se adimplente com 100 
relação aos contratos e despesas administrativas. VIII) A DAF apresentou as planilhas análise 101 
comparativa, acompanhamento realizado e demonstrativo das despesas administrativas 102 
orçadas e realizadas mês a mês dos planos BD e CV, assim como o consolidado do orçamento 103 
até setembro/2017; apresentou de forma conceitual e gráfica e comentou os indicadores  que 104 
são acompanhados pela DAF na administração do PGA, como também os indicadores de 105 
gestão solicitados pelo CD, na posição de setembro/2017, a DEX manteve a posição de 106 
vigilante acompanhamento do custeio, observando o comportamento das despesas realizadas 107 
em relação ao que foi orçado, assim como, os indicadores e seus parâmetros em relação às 108 
metas estabelecidas. O DGB questionou sobre a elaboração do orçamento anual da FACEPI, 109 
registrando que a FACEPI tem obrigações legais contratadas e atualização anualmente, como 110 
os serviços de terceiros, quadro de pessoal, treinamentos dos colaboradores e dirigentes, como 111 
também as certificações/recertificações exigidas pelo órgão regulador, e entende que a 112 
Fundação não pode ficar com um orçamento deficitário proposto pela Patrocinadora. 113 
Continua informando que sabe da dificuldade que a Eletrobrás está passando, mas que a 114 
fundação deve procurar uma forma de melhorar este cenário frente a necessidade do seu 115 
funcionamento, apontando que a solução seria o aumento da arrecadação com a implantação 116 
do novo plano (PCV-FLEX). O DPR disse que o orçamento tem toda uma questão 117 
conjuntural e que a crise econômica tem afetado o custeio da Fundação, e entende que precisa 118 
manter contato com a Patrocinadora e apresentar a necessidade da FACEPI, quanto a 119 
contratação de prestadores de serviços, tais como consultoria financeira, jurídica, atuário, a 120 
necessidade de treinamentos, e outras. IX) Sobre os rendimentos, a DAF apresentou o 121 
acompanhamento na posição de setembro/2017, disse que a meta atuarial do Plano BD foi de 122 
4,5222% chegando a acumular a rentabilidade de 8,3910%, a meta atuarial do Plano CV foi 123 
de 4,5962% acumulando uma rentabilidade de 10,3185% e o PGA acumulou 8,2578%, 124 
ficando acima do seu benchmark que é o CDI que foi de 8,0256%. Na sua manifestação 125 
destacou que o resultado do PBD não está melhor devido ao segmento de imóveis que não 126 
tem tido boa performance e não vem agregando, isto se dá por conta de toda uma conjuntura 127 
que vem refletindo no segmento, de maneira pontual na FACEPI, embora com o empenho que 128 
vem sendo tratado o imóvel de São Paulo está desocupado. Disse que os mercados no mês de 129 
setembro continuaram a se apreciar, praticamente todas as classes de ativos de risco 130 
performaram bem, com o destaque para Renda Variável. X) Com relação aos empréstimos o 131 
DPR registrou que tem sido questionando, pelos participantes, sobre a taxa de juros aplicada 132 
nos empréstimos que anteriormente era aplicada INPC + juros (SAC) e foi alterada para o 133 
sistema PRICE, mas que devido a conjuntura econômica do país esta modalidade não é a mais 134 
favorável para os participantes. A DAF informou que o assunto será estudado/verificado no 135 
momento da elaboração das políticas de investimentos para o exercício de 2018.  XI) O DGB 136 
apresentou a planilha contendo a posição atual do recadastramento de 2017 que: para os 137 
assistidos atingiu 98,09%, e para as pensionistas, 93,82%. Informou que as correspondências 138 
foram encaminhadas e que alguns participantes já entraram em contato atualizando as 139 
informações cadastrais. A DAF se manifestou dizendo que na sua opinião a FACEPI não deve 140 
se contentar com esse percentual, o que falta para chegar aos 100% dos assistidos e 141 
pensionistas é muito pouco, já foram dimensionados, identificados, agora nesse momento é 142 
preciso usar metodologias diferentes para cada caso, por fim suspender o benefício porque 143 
somente a partir daí poderemos comprovar sua existência, razão pela qual recebe o seu 144 



  

benefício. DELIBERAÇÃO: I) Aquisição de equipamento de informática – notebook. 145 
Considerando: determinação do Conselho Deliberativo registrada em ata, como também Nota 146 
Técnica nº 045/2017 DAF/DA apresentada, contendo o mapa comparativo de preços. O DPR 147 
manifestou-se, embora sabendo da dificuldade que enfrenta com o orçamento/2017, pela 148 
aquisição do notebook da empresa MARKO, uma vez que apresentou melhor proposta. O 149 
DBG manifestou-se favorável a aquisição uma vez que é um equipamento bastante útil para a 150 
fundação. A DAF disse que entende que o equipamento é útil, porém na FACEPI se trabalha 151 
com muita deficiência na área de TI, há necessidade de equipamentos e softwares que não 152 
convêm dizer, inclusive por solicitação sua, a área de TI da patrocinadora chegou a fazer um 153 
diagnóstico,  no entanto, recomenda que diretrizes sejam definidas para melhorar a estrutura 154 
de TI da fundação. DELIBERAR: Pela aquisição do notebook HP I3 4GB na empresa 155 
MAKRO. DECISÃO: Aprovado por maioria. II) Contratação de empresa para a 156 
prestação de serviços de Consultoria Financeira e de Investimentos da FACEPI. - A 157 
DAF mostrou o processo onde constam duas notas técnicas, uma do gestor do contrato 158 
formalizando o processo NT CFIN 03/2017 e a outra da DAF/DF 01/2017, fazendo a 159 
escolha/seleção para que o atual contrato fosse prorrogado, disse que devido ao atraso no 160 
processo de renovação/contratação, o contrato foi prorrogado. Prosseguiu informando que a 161 
aplicação do INPC no contrato ficou com valor maior que as demais propostas recebidas, e 162 
que somente as empresas Mercer Gama e I9 Advisory contemplaram todos os serviços, 163 
optando pela continuação dos serviços prestados pela I9 Advisory, especifica na NT DAF/DF 164 
01/2017, anexada. O DPR concorda com o posicionamento da DAF, pois os contratos 165 
firmados por hora apresentam uma proposta menor, mas ao final contabiliza um valor maior 166 
dos demais contratos. O DBG, diante das justificativas apresentadas, acompanha o voto dos 167 
demais diretores. DELIBERAR: Pela renovação do contrato firmado com a empresa de 168 
consultoria I9 Advisory, remetendo ao Conselho Deliberativo. DECISÃO: Aprovado por 169 
unanimidade. A DEX Resolve: Que a secretária de Governança tome as providências, assim 170 
como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais 171 
havendo a tratar, às 18:00 (dezoito horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, 172 
autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 173 
Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e 174 
jurídicos. Teresina, 24 de outubro de 2017. 175 
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